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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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nenets
Pode se referir a uma vila nômade de pastores residentes na Península de Kola e às margens do rio Yenise, no norte
da Rússia. É também o nome da língua que eles falam. Também é chamado de que as pessoas e essa linguagem
como um bebê.

nenita
Você quer dizer garotinha. Diminutivo de bebê. Maneira carinhosa e familiar de chamar Helenita (Diminutiva de
Helena).

nenito
Diminutivo de nenê. Criança, bebê.

nenufar
O termo correto é nenúfar (com acento). É o nome comum de uma planta aquática, usado para muitas espécies
semelhantes. O mais comum é o lírio de água-de-rosa, cujo nome científico é Nymphaea tetragona e pertence à
família Nymphaeaceae. Existem 6 gêneros e cerca de 70 espécies. Cresce em lagoas, lagos, lagoas e águas atuais
muito lentas.

neo
É um prefixo grego que significa novo, recente, moderno, atualizado, novo. Ele deve ser separado com hífen.

neocon
É um termo para gíria política. É um apocope do neoconservadorismo. Refere-se aos efeitos nocivos da nova
sociedade de consumo, vanguarda artística e cultura pop sobre a família, religião e virtudes cívicas. Originou-se por
volta dos anos sessenta do século passado. Também pode ser um erro ao pedir nemocon. Se assim for, é um
município da Colômbia do Departamento de Cundinamarca. Na língua muisca, significa "Rugido guerreiro" ou
"Lamento do Guerreiro".

neofilia
Significa amor, paixão ou predileção pelo novo ou pelo romance. Geralmente é usado para designar uma paixão por
novas tecnologias, apaixonadas por avanços tecnológicos.

neogenética
Pode significar genética nova ou genética moderna. Em psicologia é cada uma das leis de Charles Edward Spearman
ou teorias sobre a inteligência e os fatores que compõem. Também nas teorias de John C, Raven refere-se a como o
ser humano estabelece relações entre vários estímulos ou fatos. Teoria da Neogênese ou criação autoevidente.

neogranadino
É a gentilidade dos nascidos em Nova Granada. Residentes ou relacionados com a Nova Granada. Nova Granada foi
um dos nomes que a Colômbia tinha. Nueva Granada é também o nome de um município colombiano no
departamento de Magdalena e outro em El Salvador, é também o nome de uma escola em Bogotá.

neokirchnerista
Significa militante do Novo Kirchnerismo, um movimento político argentino.

neones
É o plural de néon. As luzes de néon é um peixe muito colorido de tropical Aquarium. É também conhecido como tetra
neon, seu nome científico é Paracheirodon Tetras e pertence à família Characidae. Eles são muito pacífica e equitação
escola.

neotenia
Fique fora da juventude ou mantenha um estado jovem por mais tempo do que o normal. Manutenção ou suporte de
estado larval por um tempo mais longo do que o normal em alguns animais. Neoteia é a extensão anormal da
juventude.

neovodevil
Nova forma de Comédia. É um termo para as artes dramáticas. É um novo modelo de obras dramatúrgicas, onde
emaranhados, fofocas, diálogos picantes abundam. Eles têm como tema principal, amor, relacionamentos e pouco
cotidiano transcendental. Vaudeville moderno ou Novo Vaudeville. Foi construído desde 2004 pelo dramaturgo francês
Florián Zeller. Suas principais obras são O Pai e a Verdade.

neófita
Significa novato, que não tem conhecimento ou experiência. aprendiz. Você vê algo pela primeira vez.

neófito
Pessoa inexperiente, aprendiz. Executando uma atividade pela primeira vez, novato. Catecúmeno Converse, iniciado,
iniciante, novato.

neón
É o nome de um elemento químico, um Símbolo Ne, e número atômico 10. É um gás nobre. É usado em lâmpadas de
enchimento e ampolas para emitir luz. Luz muito brilhante. É também o nome de uma cor. Tubo de vidro fino que
dentro tem material fluorescente. Nome de um pequeno peixe tropical que é caracterizado por ser brilhante. É da
família Characidae. Também é chamado de tetra ou tetra neon e seu nome científico é Paracheirodon innesi.

neópata
Pessoa que comete crimes e/ou agressões e depois se gaba deles em vídeos nas redes sociais. Eles tentam tirar
vantagem de que eles podem ser mantidos anônimos, mesmo temporariamente.

nepe
Na Colômbia e Venezuela significa traste, casca ou farelo esquerdo de milho para pilarlo. No Chile é órgão sexual
masculino (pênis de cabeça para baixo).

nepenthe
Nepenthe ou melhor ainda Nepenthes, é o nome de um gênero de plantas carnívoras pertencentes à família
Nepenthaceae. Eles são conhecidos como jarro ou vidro de macaco. A palavra tem origem grega e significa "sem
pena", "sem tristeza" ou "sem dor". É também o nome dado a uma droga fictícia que remove todos os tipos de dor,
também chamada de droga do esquecimento.

nephrolepis
Em Botânica é o nome de um gênero de samambaias, que pertence à família Lomariopsidaceae. A espécie
representativa é Nephrolepis exaltata, que é bem conhecida como samambaia de crespo. Nos viveiros popularizaram o

termo, por isso nephrolepis ou nefrolepis também são considerados nomes comuns desta planta.

nepo
Na Colômbia e especialmente em Medellín é o acrônimo para Nueva Escuela Popular y Obrera. É o nome de uma
instituição dedicada ao sindicato, trabalhador, treinamento político e popular. No Peru é um sobrenome de origem
indígena. Em Esperanto significa neto, em nepoteíse italiana é sobrinho.

nepoticidio
Significa homicídio de um familiar ou parente, sem ser irmão, pai, mãe, filho ou cônjuge. Um crime cometido por um
membro da família, e pode ser um sobrinho, neto ou cunhado.

nepthali
neftali é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Naphtali ou Nephtali." sendo seu significado:<br>É a versão
em inglês de Naftali. Um nome de homem, de origem hebraica que significa que é luta e emerge vitorioso. Era o nome
de um dos filhos de Jacó.

nequi
Na Colômbia é o nome de um aplicativo do Banco da Colômbia que permite fazer transações bancárias de casa. Tipo
de cartão digital .

nerdo
Na Colômbia nerd, nerdo ou nerda, é uma maneira de chamar quem é muito inteligente, pessoa de grande capacidade
mental e conhecimento abundante. Pessoa muito estudiosa e preparada. Coloquialmente é chamado de livreto, pilo
ou pepa.

neri ja
Nerija, não é uma palavra em espanhol. Em lituano, meios saliva, cuspa. Nerija é o nome de uma banda de rock.

nerón
Era o nome de um cruel imperador romano. Seu nome completo era Nero Cláudio César Augusto Germânico. Ele foi o
último Imperador da Dinastia Júlio-Claudia.

nerthus
Nerthus é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Nerthus ( nome )." sendo seu significado:<br>No Nordic
mitologia é a mãe terra, deusa da fertilidade. Eles representaram isso em um carro puxado por duas vacas. Ele recebe
outros nomes como Njoror, Hlodin, Eartha e Hertha.

nervionense
Significa que vem de Nervión, que é de Nervión. Nervión é o nome de um bairro e distrito em Sevilha, cidade de
Andaluzia, Espanha. É por isso que o Sevilla Fútbol Club, é dito time nervoso, porque naquele bairro é sua sede. As
terras anteriormente pertenciam ao Marquês de Nervión, um marinheiro e político espanhol, chamado Francisco
Armero e Fernández de Peñaranda. Você também pode dizer nervionense a um seguidor fanático do Sevilla F. C.

nervios
Sentimento de medo. Na Colômbia significa medo, nervosismo, ansiedade, inquietação, apreensão.

nervo
É um sobrenome. O nome de um duo de música eletrônica australiana formado pelas irmãs gêmeas, chamadas Olivia
Nervo, Miriam Nervo, e. O sobrenome no pseudônimo de Amado Nervo, que na verdade o nome de Juan Crisóstomo
Ruiz de Nervo Ordaz, escritor mexicano. Axônio, nervo.

nervosidad
É uma propriedade que tenha algum metal para ser dobrado sem quebrar. Eles não são divididos ou crack. É também
o desempenho ou a ação dos nervos.

nesle
Nesle é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Nesle ( nome )." sendo seu significado:<br>É o nome de uma
cidade e um cantão do departamento de Somme, na França. Nome de uma torre nos subúrbios de Paris, hoje
desaparecido, foi construída por Felipe II no século XIII.

nestor
Nestor está incorretamente escrito e ele deve ser escrito como Nestor ( 41 próprio nome;. sendo o seu
significado:<br>O termo correto é Nestor ( É o nome de ). É um nome de um homem de origem grega e significa que é
lembrado. Era o nome de um dos Argonautas. Era rei de Pilos e pai de Perseu.

neta
Significa quantidade de algo em peso ou volume, independentemente de sua embalagem, embalagem ou embarcação.
Significa puro e limpo, preciso, definido. Resultado de subtrair todas as deduções necessárias para classificar ou
quantificar algo. Depois de subtrações.

nethuns
Nethuns era o deus etrusca dos poços, da água e do mar. Deus das fontes. É também uma marca de relógios
especializados para mergulhadores. É equivalente ao Netuno dos romanos.

neto
Refere-se ao conteúdo de um produto, ou em peso ou volume independentemente da embalagem. É um termo que
significa exatamente, bem definida, clara, pura, limpa. É o apelido de um futebolista brasileiro, atual goleiro do
Valencia. Seu nome completo é Norberto Murara. NET também é um sobrenome no Brasil, bem como um apelido
para diferenciar a um neto de seu avô, quando eles têm o mesmo nome. Nieto. Pseudônimo de um artista asturiano,
cujo verdadeiro nome é Ernesto García del Castillo.

neula
É um doce ou compota catalão, consistindo de uma barquinha e doce por dentro. Na Colômbia, também existe mas
dizer waffle.

neuma
Notas de decoração para terminar uma canção plana. Também pode ser qualquer um dos sinais que antes eram
usados para notação musical. É uma palavra de origem grega e significa respiração, respiração, espírito. Pneuma.

neumática
Significa em relação ao ar (ou, também, o espírito). É a parte da física que se dedica ao estudo de ar e gases, seus
movimentos e pressões. Arma ou dispositivo que opera com ar comprimido.

neumenologia
neumenologia é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Pneumologia, ou Pneumologia." sendo seu significado:
o termo correto é Pneumologia ou melhor Pneumologia. É a parte da medicina dedicada ao estudo e tratamento de
doenças do trato respiratório e do tórax.

neumo
É um prefixo que significa pulmão ou ar. Por exemplo, o pneumologista é o Médico que é o especialista nos pulmões
ou vias aéreas. Um pneu é uma rosquinha de plástico cheia de ar. Uma pneumoartrografia é uma placa tirada em uma
articulação onde o ar foi injetado.

neura
Na Colômbia significa raiva, raiva, raiva, raiva.

neural
Relativo ao nervo, ao sistema nervoso. Na medicina, o tipo de terapia que se aplica uma injeção analgésica em um
lugar muito específico.

neuroqwerty
É uma proposta de aplicativo para usuários de dispositivos inteligentes de monitoramento e análise temporariamente
sua chave de forma à detecção precoce de doenças de capacidade ou neurodegenerativas motor prejudicadas. Neuro
significa coragem e QWERTY é as seis primeiras letras do teclado na linha superior e esquerda para a direita.

neusonico
neusonico é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Neusonico" no sentido de:<br>O termo correto é
Neusonico. Isso significa novos sons, sons sons claros, frescos.

neutrófilos
Tipo de célula sanguínea. É um tipo de glóbulo branco, é um tipo de granulócito e um tipo de fagocite. São as células
sanguíneas que ingerem microrganismos e liberam enzimas para ajudar a neutralizar uma infecção.

nevada
Estado da União Americana, capital cidade de Carson, mas é mais conhecido no seu território de Las Vegas. Coberto
de neve. Na Colômbia, dizemos neve pesada ou gelado para o fenômeno que ocorre no verão, que consiste de uma
súbita e pronunciada baixa temperatura nas noites que é muito prejudicial para a agricultura.

nevado
É uma alta montanha coberta de neve na Colômbia.

nevereta
É outro nome comum do Motacilla alba. Um pássaro passearian que seja sabido igualmente como um Laundress, um
launtor branco ou um furo da neve. Snowtie ou pitite. Pertence à família Motacillidae.

nevusquear
nevusquear é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Nevisquear.", sendo o seu significado:<br>O termo
correto é nevisquear. Queda de neve de maneira clara ou suave.

new look
Significa nova apresentação ou nova aparência. Estes são termos de inglês.

new normal
Termos em inglês que significam, Novo Normal. Condições que serão consideradas normais após a superação da
crise global gerada pelo Covid-19. Envolverá muitas mudanças de hábitos.

newton
O termo correcto é Newton. Sobrenome famoso físico inglês. Na Colômbia é usado como um nome masculino.
Medida da força que é igual a aceleração de um metro por segundo ao quadrado de uma massa de 1 quilograma, seu
símbolo é N.

nexo
Significa link, link, link, relação, parentesco, afinidade, familiaridade, conexão.

ney
Apocope de Neymar. Coloquial e familiarmente Neymar. Antigo instrumento de sopro tocado nos funerais no Egito
antigo. Flauta, Piccolo.

neydher
É uma das maneiras de escrever o nome masculino Neider. Aparentemente é de origem germânica e significa líder
atraente, bonita.

nez
É uma palavra da língua francesa, que significa nariz. Añata ou yets em francês.

nezahualcoyotl
Na língua náuatle significa coiote que fasts. É o nome de um monarca Texcoco no antigo México. Era Chichimeca e
aliado militar dos mexicas.

nezahualcóyotl
É o nome de um município no estado do México, no México. É também o nome de uma estação de metrô da Cidade
do México. Era o nome de um imperador asteca na cidade estadual de Texcoco, no México Antigo. Seu nome significa
"jejum de coiote".

nécora
É a castilianização do gênero Velvet, que é um gênero de crustáceos marinhos, chamados caranguejos nadadores.
São crustáceos decápodos. É de 10 pernas, das quais há dois especializados para facilitar a natação.

néctar
Na mitologia grega era o nome do licor que os deuses bebiam. Licor açucarado que libera flores e é alimento de muitos
insetos. Licor de flores de xarope. Na Colômbia é uma marca de conhaque, fabricada no Liqueur do Departamento de
Cundinamarca.

néstor
O termo correto é Nestor ( nome próprio ). Nestor é um homem de origem grega e significa que é lembrado.

nfuri
Entre os Bantu estão os espíritos errantes ou fantasmas que vivem no Nkisi. Palo, congo iorubá.

ni de fundas
Na Colômbia é uma expressão coloquial que liminarmente dizer não, nunca, nunca, por nada no mundo, impossível, de
qualquer forma, pelo chiras, nem pelo diabo. A profanação mais dizer mesmo "ou pelas putas".

ni por asombro
por espanto é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Não de nenhuma maneira", sendo seu
significado:<br>Eu acredito que a frase referida é " De nenhuma maneira ". Usamo-lo na Colômbia, e é similar a "
Nenhum dos 34 risco;. Isso significa que nós nunca faria isso, não há nenhuma chance disso acontecer. Nunca,
nunca.

ni por el chiras
Na Colômbia significa nunca, nunca, por qualquer razão, de qualquer forma. Equivale a "nem pelo diabo", nem pelas
putas" (esclareça que chiras é igual a diabo, prostitutas, demônio).

ni por el diablo
"Nem pelo diabo" ou "Ni p'uel diablo" é uma frase muito colombiana, semelhante a "nem de capas", "nem pelas putas",
"nem pelo guincho". Todos eles são comumente usados e maus nunca, nunca, nem por que eu sou forçado.

ni por putas
Colômbia diz "nem pelas putas" ou "não puelputas". É uma expressão muito coloquial que significa por nada nesse
mundo, nunca, nunca, de forma alguma.

ni siquiera
Significa esforço mínimo ou intenção. Ele não ou não quis fazê-lo. Tentativa falhada. Que não chegou a um limite
mínimo esperado. Não mesmo. Quase feche.

niaka
Niaka, é uma aldeia perto de Daloa, Costa do Marfim. É dos maiores produtores de cacau.

nic
Significa Normas Internacionais de Contabilidade. É também o acrônimo ou apocope da Nicarágua. Alguns usam com
Nicolas, Nico ou Nick apocope.

nica
Forma familiar de se referir a um nicaraguense. Originalmente ou nascido na Nicarágua. Relacionado com a
Nicarágua. Residente na Nicarágua.

nican

É uma palavra em Nahuatl significa aqui, aqui.

nicaragua
Significa "reino daqueles que habitam grandes reservatórios de água." Também pode ser , Reino ou território da
Nicarágua. É o nome de um país da América Central, no itsmo da América Central cuja capital é Manágua. Nome de
um lago nessa mesma região, que também é conhecida como Lago cocibolca.

nicarao
Era o nome de um líder indígena na Nicarágua. Diz-se que ele tinha deixado os vulcões.

nicas
Plural de Nica . É uma das formas de chamar os nicaraguenses. Na Colômbia, é uma marca bogotana de chocolates
(doces ou guloseimas). Aldeia mestiça ou raiz nicaraguense. Povos de nicaraguenses indígenas, também chamados
Nicoyas e Pinoleros.

nicasio
É um nome de macho de origem grega e significa vitorioso, triunfante, aquele que leva à vitória. Também tem o
mesmo significado, raiz e procedência de Nicolau. Há a variante Nicacio também com c .

nich
É a sigla em inglês de romance de intervenções em saúde infantil (NICH), que é um centro ou instituição de reabilitação
e desenvolvimento infantil (intervenções inovadoras em saúde da criança). Ela está sediada em Oregon, EUA.

niche
Na Colômbia significa negro, negros, Afro-colombiana. Ele também define o nicho como um dançarino de salsa ou a
pessoa amorosa da cultura negra do Pacífico colombiano. É o nome de um reconhecido grupo de Salsa, fundado em
1979 por Jairo Varela e Alexis Lozano em Bogotá. O nome de uma série de televisão colombiana, emitido pelo Caracol
e estrelado por Jair Romero e April Schreiber. Em alguns países latinos significa tolo rapaz, rapaz.

nicho
Perfuração é feita em uma parede ou uma parede, colocar em um quadro ou uma estátua. Ninho, oco. Ecologia em
que está localizada uma determinada espécie dentro de um ecossistema.

nichos
Ecologia é a parte ou o lugar do ecossistema que corresponde a cada espécie. Pedestal de uma estátua, lugar onde
uma imagem é depositada. Altar. Ninho.

nicolaia
Nicolaia é o nome de uma mulher. É de origem grega e significa aquele que leva à vitória (é considerado uma variante
eslava). Tem como variantes Nicoll , Collette , Nicolasa . Variantes masculinas Nicolas e Nicolai . Nome de uma
jovem escritora americana, chamada Nicolaia Anna Rips. Em Astronomia é o nome de um asteróide. Significa
dedicado a Nicolai, o nome do pai do descobridor (o alemão Holger Thiele), que se chamava Torvald Nicolai Thiele.

nicolas
Nicolas é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Nicolas ( 41 próprio nome;. sendo o seu significado: o

termo correto é Nicolas ( é nome próprio ). É um nome de um homem de origem grega e significa " que o seu povo
leva a ganhar ". Você familiarmente disse Nico ou Colacho. Nome de Santo, padroeiro da Grécia, Rússia e Turquia. É
tão popular que deu origem à lenda do Papai Noel e Papai Noel.

nicotiana benthamiana
É o nome científico de uma planta semelhante ao tabaco. Cresce entre rochas, penhascos e solos pedregosos.
Contém nicotina e outros alcalóides e é estimulante. É conhecido como benth ou benthi. É nativo da Austrália. Tem
usos em Medicina e ensaios laboratoriais.

nictaginácea
É a Spanishization do termo técnico Nyctaginaceae. É o nome de uma família de plantas como o Buganvil. Isso
significa que eles florescem à noite, que suas flores são perfumadas ou originam à noite. Suas flores não têm pétalas.

nictaginia
Significa que floresce à noite, que perfuma à noite. É a castellanização do termo Nyctaginia, que é um gênero de
plantas pertencentes à família Nyctaginaceae. É o nome de um gênero de plantas e o nome de uma planta, cujo nome
científico é Nyctaginia capitata. .

nictalgia
Também é chamado de hipnalgia. É uma dor que só é sentida durante o período de sono e desaparece ao acordar.

nictea
Significa noite, ele ama noite ou escuridão. É o nome de dois gêneros animais diferentes. É a espanholização de
Nyctea. É um gênero questionado por muitos ornitólogos, da família Stringidae ( corujas). É representada pela espécie
Nyctea scandica, a coruja nival ou coruja do Ártico. Alguns autores o consideram o gênero Coruja.

nictofilia
Significa amor ou preferência por noite ou escuridão. Eu gosto do escuro.

nictophilia
O termo correto é nyctophilia (em latim) ou nictofilia em inglês ou espanhol. Significa preferência anormal à noite e não
por dia. Amor das trevas ou noite. O que é o cavaleiro.

nidación
Pode significar implantação. Em Biologia pode ser a implantação de um óvulo fertilizado no útero. É também a
atividade pela qual muitos seres vivos têm um lugar para colocar seus ovos e remover os jovens ou também
estabelecer um nicho ou toca para desenvolver seus filhotes.

nido
É o local definido pelas diferentes espécies de animais para colocar seus ovos ou dar à luz e proteger seus filhotes. É
também o nome de uma marca de leite em pó, para bebês.

nie
Na Espanha significa Número de Identidade Estrangeira. Equivalente a um documento de identificação quando a
autorização de residência é concedida. Na Colômbia chamamos de Ministério das Relações Exteriores.

nieba
Nome de uma canção de um cantor polonês chamado Zielone Ludki. A palavra em polonês significa céu. É também
uma maneira de chamar os damanes (gênero Hirax, família Procaviidae, Ordem Hyracoidea).

niebla
Ar saturado com vapor de água. Vapor de água condensado, que forma uma camada ou nuvem em baixa altitude.
Difere da névoa em densidade, pois a neblina é mais espessa e permite menos visibilidade. Normalmente, o alcance
da visibilidade é muito menor que 1 quilômetro de neblina.

niels
O termo correto é Niels. É um nome de origem Nórdica 40 masculino; 41 dinamarquês;. Niels Bohr foi um notável
físico dinamarquês, que ajudou a esclarecer a estrutura de um átomo. Foi Nobel de física em 1922.

niemen
Niemen escrito incorretamente e deve ser escrito como "Niemen ( nome )." sendo seu significado:<br>É um sobrenome
polonês. O mais famoso compositor e cantor de sobrenome polonês: Cezslaw Niemen. Nome do Regimento do ar
força francês que serviu na frente Oriental durante a segunda guerra mundial. Rio na Bielorrússia e Lituânia.

nieve
É um fenômeno meteorológico em que os flocos de água congelada (cristais de água) caem. Camada de água
congelada cobrindo uma neve ou solo após uma queda de neve. Nome de um romance escrito por turco Orhan
Pamuk. Nome de um tipo de refrigerante de gelo picado com sabores de frutas (também chamado de granizo).
Camada branca de ovo doce e batido cobrindo os bolos. Coloquialmente e em linguagem de rua é sinônimo de
cocaína.

niflhein
O termo correto é Niflheim, com m no final. Significa casa de nevoeiro. Entre os nórdico estava o Reino das trevas e
das trevas. Reino da melancolia.

nigal
Significa solitário, sem amigos.

nigerita
Em Mineralogy é um nome genérico usado para designar vários óxidos de Alumínio, Ferro e Estanho. Eles são
caracterizados por serem muito duros. Eles são assim chamados, como os primeiros minerais foram descobertos na
Nigéria. .

nigger
É uma palavra usada na língua inglesa que significa preto ou preto, mas é usada principalmente de forma pejorativa ou
pejorativa.

nigromancía
Significa feitiçaria, bruxaria, magia negra, Espiritismo, adivinhação, agoreria.

nigromante

Na Colômbia é sinônimo de brijo, feiticeiro. Uma pessoa que pratica magia negra. Mago, vidente, feitiçaria,
espiritualista.

nigua
É um dos nomes comuns de um inseto sifonapter parasita que afeta principalmente os pés. Também é conhecido
como pique, tunga, tunga de pulga ou pulga de areia. Seu nome científico é Tunga penetrans e pertence à família
Hectopsyllidae.

nigüenta
Uma pessoa que sofre com as larvas, que é um animal muito irritante que se reproduz em suas unhas e pés em
pessoas que andam com os pés descalços. Que você tenha tungíase. Tungiento. O bicho de pé é um inseto de
sifonaptero que é inserido no pé; Ela recebe nomes como pulga areia, jatecuba, bug corpo (Brasil), piqué (Peru,
Venezuela).

nijayote
É uma maneira popular ou vulgarismo se referir ao nejayote. É o nome que recebe uma água residuais altamente
poluente, pois é muito corrosiva, além de seu alto teor de sólidos e matéria orgânica suspensa. Possui altos
parâmetros em pH (mais de 11 ) e sais de cálcio elevados. É essencialmente alvejante ou água de cinzas. A palavra é
de origem náumes. Água residual do processo de imersão alcalina ou nixtamalização antes do cozimento do milho,
que é feito adicionando cal ou cinzas, para remover o pergaminho do grão, pele transparente ou bran exterior.

nijayote
É uma maneira popular ou vulgarismo se referir ao nejayote. É o nome que recebe uma água residuais altamente
poluente, pois é muito corrosiva, além de seu alto teor de sólidos e matéria orgânica suspensa. Possui altos
parâmetros em pH (mais de 11 ) e sais de cálcio elevados. É essencialmente alvejante ou água de cinzas. A palavra é
de origem náumes. Água residual do processo de imersão alcalina ou nixtamalização antes do cozimento do milho,
que é feito adicionando cal ou cinzas, para remover o pergaminho do grão, pele transparente ou bran exterior.

nikkei
É o nome do Índice de Ações do mercado japonês. Nome dado aos emigrantes do Japão e seus descendentes,
especialmente no Peru e no Brasil. Tipo de gastronomia muito especial que mistura culinária japonesa com
ingredientes crioulos peruanos.

nilgo
É um dos nomes comuns de um mamífero artiodactyl asiático, também conhecido como nilgó ou touro azul. Seu nome
científico é Boselaphus tragocamelus e pertence à família Bovidae. É encontrado apenas na Índia, Nepal e Paquistão.
Ele foi apresentado ao Estado do Texas nos Estados Unidos.

niligente
O termo correto deveria ser diligente ou negligente, porque niligente não existe. Diligente é uma pessoa que coloca o
interesse e dedicação ao seu trabalho. Realizar com eficiência e velocidade de suas tarefas. Pelo contrário, a
negligência é o que le faz não interessam ou dedicação ao seu trabalho.

nilser
Esse nome curioso é usado por homens e mulheres no Peru, Bolívia e Estados Unidos.

nimbo
Nuvem, nuvens escuras. Nuvens de chuva Herald.

nimexika
Significa mexicana língua náuatle.

nimia
Na Colômbia, significa que não se importa nada e sem valor, sem importância. Irrelevante, sem importância,
insignificante, fútil, trivial, trivial, inofensiva, vaidosa, fútil, trivialidade.

nimiedad
Na Colômbia, significa algo que não tem nenhum valor, algo de muito pouco valor. É sinônimo de Bicocca, bugiganga,
curio, bugiganga, insignificância, furrufalla, borrufalla.

nimio
Na Colômbia significa pequeno, muitas vezes, pouco valor, algo que carece de valor, coisa de muito pouco valor. É
sinônimo de baladí, bicoca, borrufalla , bauble, fruslería , furrufalla, insignificante.

nimodo
nimodo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Nem pensar", sendo seu significado:<br>É certo de qualquer
maneira. Dizer que não há nenhuma maneira para alcançá-lo, impossível.

nineta
Ninetta ou Ninneta também é usado para o nome da mulher. É o nome de uma mulher que significa garota. menina,
bebê, pequena mulher. Pode ser considerada uma variante de um nome feminino de origem caldeo ( Nina), que
significa protetor do palácio. É o nome de uma rede de lojas de roupas infantis na Espanha. Entomologia é o nome de
um gênero de insetos da Ordem Neuroptera e da família Chrysopidae. Eles são chamados de crisásopas, fadas, leão
pulgão ou rendas. Eles são usados no controle biológico. .

ningal
Ele também era conhecido sob o nome de Nigal. Deusa lunar e as barras com os sumérios. Mãe de Inanna, Isa, Ishtar
ou Silvia, deusa do amor e da fertilidade. Deusa da vaca da tua, esposo de Deus Nannar Bull.

ningunear
Significa totalmente fora, minimizar, humilhar, subestimar, desprezar.

ninivita
Significa que é nativo de Nínive, nativo ou nativo de Nínive. Isso se refere a Nínive ou quem viveu nele.

nintendo
É o nome de uma empresa multinacional japonesa dedicada à produção de jogos de vídeo. Ele é baseado em Kyoto e
chamado Nintendo Company Limited. Ela foi fundada em 1889 por Fusajiro Yamauchi e começou a produzir barajas
japonês. A palavra que Nintendo em Japonês significa "céu decide".

ninurta
Ninurta é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Ninurta ( nome )." sendo seu significado:<br>Entre os acádios
foi a Dios de la Tierra, arado, Dios de la Agricultura.

niñito
Diminutivo de criança. Maneira de chamar Jesus, recém-nascido. Menino Jesus no berço. Também para os
meteorologistas, é um fenômeno da criança, macio. No México é uma espécie de fungo comestível ou cogumelo.

niño dios
É o mesmo que o menino Jesus, o filho divino, Jesus de Nazaré. Esta criança Deus ou Dios Niño, o termo é
amplamente utilizado na Colômbia, pelo antigo e profundamente enraizado costume de rezar a Novena de Aguinaldos
ou Novena ao Infante Jesus. Menino Jesus é quem supostamente traz presentes de Natal para crianças na Colômbia,
muito acima das tradições estrangeiras de pai Natal ou Papai Noel. De forma coloquial, dizemos divino bebê.

niñofobia
Ninofobia chamar a intolerância de alguns adultos sobre comportamentos irritantes de crianças em espaços fechados.
Em cada caso remanesce ser visto se o problema é que os adultos, por ser muito delicado, muito traquinas e mimadas
crianças ou os pais. É uma tendência que começou há alguns anos, com a proibição da entrada de menores em locais
de lazer. Atualmente oferecidos espaços livres das crianças em todos os tipos de lugares comerciais.

niñota
Aumento da criança. Menina grande. Na Colômbia rainha, jovem e bela mulher.

niobe
Na Grécia Antiga era o nome de uma Rainha de Thebas, esposa do rei Amphrika. Ela era filha de Tantalo. Ele tinha
muitos filhos chamados Nióbidas. Apollo matou a maioria das crianças, deixando apenas Melibea e Amylas vivos.

niofobia
niofobia é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Cainofobia.", sendo o seu significado:<br>É uma forma
incorreta de se referir a Cainofobia, medo do que é novo para a novidade. Por extensão, é o medo da tecnologia e
novos desenvolvimentos na ciência.

niohoggr
Em nórdico ou mitologia escandinava, é o nome do dragão que habita o Reino das trevas ou Niflheim.

nipah
É o nome de um vírus que pode causar doenças em seres humanos e animais, como carne de porco, então
considera-se que é uma zoonose que causa. Pertence à família Paramyxoviridae. Prospera em morcegos frugívoros,
conhecidos como raposas voadoras (hospedeiro natural).

nipiquin
É uma palavra de origem Nahuatl. Ervas medicinais e tóxicas. Corresponde ao nome genérico de várias espécies de
plantas herbáceas com estupefacientes e espasmódica; Propriedades Eles são usados na medicina tradicional e em
altas doses podem causar graves alterações na percepção e os sentidos. Eles geralmente contêm base de
escopolamina. É semelhante a Jinipin, o Toloache e o Tlachiquero. Burundangas, placas.

nipo
É o número de identificação das publicações oficiais do Ministério da Presidência de Espana.nipo em língua Suaili,
significa que eu sou.

niquitoa
É uma palavra em língua náuatla e significa "eu peço". É o nome de um poema, na língua náuatle, de Nezahulcóyotl
(Monarca de Texcoco). Ela diz que a vida é curta, bonita e você tem que apreciá-la com intensidade. Que está tudo
acabado.

nira
Eles são duas iniciais. Um refere-se a uma legislação trabalhista de 1933 nos Estados Unidos de " O ato de
recuperação Industrial nacional " ( NIRA ). O outro é para identificação nacional e 40 de autoridade de registro; NIRA )
: Autoridade nacional de identificação e registo.

nis
É uma cidade na Sérvia. É uma proteína essencial para a síntese de hormonas tiroideas e possivelmente também para
tratar o câncer de tireoide. É um trabalho de um cientista mexicano chamado Nancy Carrazco.

nisa
Nome de uma antiga cidade da Anatólia (Turquia), Nisa de Cária. É uma vila portuguesa no Alto Alentejo, produzir
queijos com denominação de origem. Legal (com z) é uma cidade francesa.

nisca
O termo correto na área andina é ñisca, com ñ. Você quer dizer boñiga, estrume. Excrementos. No sul da Colômbia,
Equador e Peru, na área andina significa cocô, merda, cocô, estrume, excremento. Na Colômbia também dizemos
miscuisca ou miscuizca . O termo também é usado para significar pequena quantidade, pouco, tris, pisca.

nitidamente
O termo correto é claramente (sempre carrega o til). Você quer dizer com muita clareza, precisão, nitidez ou precisão.
É um advérbio de modo.

nitrohue
O termo correto é Nitrihue. É o nome de uma cidade chilena na região de Bío Bío (Ñuble).

niuton
É a forma espanhola de Newton. É usado como um nome masculino.

nivea
O termo correto é nevado com til. Significa muito branco, limpo, claro, imaculado, cana, puro, neve, neve. Há uma
marca de cosméticos na Colômbia chamado Nivea.

niveles
Nível plural. Trata-se de um instrumento de construção ou de uma ferramenta que serve para determinar a horizontal
ou verticalidade. Também significa altura ou medida de comparação com relação a outra. Plano, RAS, pars, COTA,
elevação, altitude, grau, hierarquia, linha, passo.

nivico
É abreviação de "Nippon Victor Company". Foi o nome usado pela JVC (Japan Victor Company) no exterior.
Dedicou-se à produção de gramofones, rádios transistores, toca-discos, televisores, gravadores e equipamentos de
som. A empresa atualmente se chama JVC Kenwood.

nix
Na mitologia grega ela era a deusa da noite e da escuridão, deusa do submundo. Nome de um dos satélites do planeta
menor Plutão. Também se chamava Nicte ou Nox. É também o nome de um asteroide NEA (Near Earth Asteroid, ou
seja, Perto da Terra Asteroide)

nixcán
É um peeling com cal ou cinza (para remover a camada de pergaminho que cobre o grão ou o farelo) de milho. É uma
forma que é feita com cal ou cinza, repetidamente. Em seguida o milho já descascado ou não Bran é cozida, para
preparar alimentos diferentes. Farelo de milho ou bare.

nixteme
O México é um mingau de milho ou lavagem. Espessa e doce bebida feita com milho cozido.

niyama
Na cultura do Yoga, Niyama é uma palavra do sânscrito que significa observâncias e deveres positivos. Atividades e
recomendado melhorar fisicamente e espiritualmente hábitos.

niza
Nice é uma cidade na França, ( Bom francês, pronunciar nis ) Situado nos Alpes Marítimos.

nizam
É um título monárquico árabe, equivalente ao planalto de Deccan na Índia.

nítido
É um adjetivo qualificativo que significa clara, transparente, limpo, líquido, preciso, pura, clara, cristal, legal.

nívea
Significa muito branco, limpo, claro, imaculado, cana, puro, neve, neve.

níveo
Significa branca como a neve. Neve. Branco, imaculado, albo.

nlanco
É um erro de digitação por white. É uma cor acromática. Claridade de cor. Cor da escuridão nulo ou zero.

no dar alguien su brazo a torcer
Na Colômbia, meios não está aceitando o que outra pessoa diz em mantém em posição para defender seus princípios
ou sua opinião. Não desista. Sem compromisso. Inflexible, intransigente, obsecado, resistir, fragilizando, teimosia.

no ha lugar
É uma expressão jurídica, indicando que as condições não são dadas, que o pedido não é aplicável ou que não é
suportado.

no haber mas que hablar
A frase correta é " Não se fala mais sobre ". Significa que é o fim de uma discussão ou acordo. Ele está expressando
que ambas as partes estão de acordo e não há nenhuma necessidade de outras formalidades.

no hay caso
É uma expressão muito comum na Colômbia. Você quer denotar que o que se busca é impossível conseguir isso. Caso
perdido. Nós vamos, não percamos mais tempo. Tentativa falhada.

no le daría agua ni al gallo de la pasión
É uma frase para indicar a falta de compromisso com alguém, falta de colaboração ou participação. Falta de
solidariedade, desunião, egoísmo, falta de companheirismo

no levantar cabeza
Significa ficar de derrota em derrota, perdedor recorrente. Ser dominado por outros. Não volta no caminho da vitória.

no parar en casa
Isso significa ficar longe callejeando ficar em casa. Estar permanentemente, geralmente para escapar dela artesanato
caseiro.

no requerido
Significa que não é necessário responder, que eles não são exigentes. Não são é necessária, não é necessário a (
Textos que aparecem em um formulário e que não é necessário resposta ). Não é obrigatório responder.

no tener pies ni cabeza
Significa bagunçado ou ilógico. Falta ordem ou falta lógica. Caos, desordem, indisciplina.

nobel
Nome de um grande químico, engenheiro, inventor e fabricante de armas de origem sueca, chamado Alfred Nobel. Ele
inventou a dinamite. Nome de prêmios estabeleceu em sua honra e fazer o reconhecimento dos mais proeminentes
em medicina, literatura, física, química, paz e economia.

nobita
Nobita ou Nobita Nobi é o nome de um personagem em uma série de anime (Doraemon). Ele é um miúdo de classe
média. Na Colômbia Nóvita, é o nome de um município do departamento de Chocó.

nobres
nobres é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Nobres ( 41 próprio nome;. sendo o seu significado:<br>O
termo correto é Nobres ( nome próprio ). É o nome de um município do Brasil, no estado de Matto Grosso. É
caracterizada por ter muitos locais turísticos de grande aceitação.

nobuck
É um tipo de couro de origem bovina que foi lixado e polido, até que lhe dá uma aparência aveludada. A Badana. É
muito parecido com camurça. Também é chamado de nubuck e etimologicamente formado com as palavras new buck
(nova pele). O couro é muito delicado e suscetível a arranhões.

nocebo
É uma droga que visa piorar os sintomas de um paciente, para torná-lo mais perceptível. O que é prejudicial. É usado
em medicina, medicina veterinária e psicologia.

noche vieja o nochevieja
De qualquer forma é aceite. É 40 de Eve de ano novo; ou também NEWYEAR ) , corresponde à noite de 31 de
dezembro.

nochecita
Pôr do sol, hora de tristeza. Hora da noite. Diminutivo à noite.

nochero
Na Colômbia é uma maneira de chamar as mesas de cabeceira. Tabela localizada perto da cama. Serena, vigia
noturno.

noctámbula
Significa que ele sai à noite. Ele permanece ativo à noite. Noite, noite, noctivaga, coruja da noite.

noctámbulo
É ativo durante a noite. Não dormir. Trabalhando à noite, que fica acordada. Trasnochador, revelada, noturno,
noctívago.

nocturno
Isso significa que ele corre ou é feito em horas noturnas. Acontece durante as horas noturnas ou horas escuras.

noel
É um nome masculino de origem bíblica. Deriva de Noah. Significa aquele que tem grande sabedoria. Também pode
significar aquele que traz paz.

noelia
É um nome de mulher. Nohelia, Rodrigo variantes. É de origem francesa e vem da Natividade. Significa que recebeu
alívio.

noemí
É um nome de mulher de origem grega e significa encanto, doçura. Variante: Nohemi.

noesni
Períneo ou períneo. Região anatômica entre o ânus e genitais. Base / assoalho da pelve. Usado no Chile.

noëmí
É a versão alemã do nome feminino Naomi. O nome é de origem grega (também bíblico e hebraico), que significa
charme, doçura. Nome de um asteroide do Grupo Flora, dedicado à memória de Valentine Noémi von Rothschild (outro
asteroide do mesmo grupo recebe seu outro nome : Valentine).

nogales
Noz plural, o nome de uma árvore. Nogales é o nome de uma clínica em Bogotá. É o nome de dois municípios
mexicanos, um permanece no estado de Sonora e outro no Estado de Veracruz. Nome de uma localidade americana
no Estado do Arizona. É também o nome de uma comuna em Valparaíso (Chile) e de um município espanhol na
província de Leão.

nogmastico
nogmastico é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Onomastico ou onomástica." sendo seu
significado:<br>Isto está mal escrito a palavra. Deve ser um aniversário ou o nome. É a ciência que lista o nome e
explora suas origens e o significado. Também refere-se o dia santo de cada pessoa que atualmente é confundida com
aniversário e disse também o aniversário. ( Eles previamente acordaram, porque era costume colocar o nome de uma
pessoa, de acordo com o nome do Santo do dia do nascimento, )

nogueral
É o nome dado a uma floresta onde as nogueiras abundam. Local plantado com nogueiras. Coloquialmente, onde o
sobrenome Noguera abunda.

nohau
nohau é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Sabe" como. sendo seu significado:<br>É o castilianization
das 34 Inglês palavras; Sei como " Isso significa saber como ou conhecimentos fundamentais, refere-se à transferência
de tecnologia.

noheli
É uma variante de Noelia ou Nohelia. Significa Natividade, Nascimento de Deus. É um nome de origem francesa. É
usado em vários países de língua inglesa.

nohelia noeli
Parece que ele perdeu um A. Você pode pedir Nohelia Nohelia (ou Noelia, Noelia). É uma das canções mais famosas
do cantor espanhol Nino Bravo.

nohemí
É o nome de uma mulher de origem grega e significa doçura, encanto. Na Bíblia Sagrada é o nome da sogra de Ruth
(livro de Rute).

noise
É uma palavra em inglês, que traduz barulho. Rumble, shudding, som alto.

nojkia
nojkia é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Nokia", sendo o seu significado:<br>O termo correto é Nokia. É
o nome de uma multinacional finlandesa dedicada ao fabrico de telefones móveis, também chamado de telefones
celulares.

nola zaude
É uma forma de saudação em meios Basco como você está?

noma
É o nome de uma doença infecciosa que atinge o rosto, especialmente nos lábios (lesão ou gangrena orofacial).
Também é chamada de estomatite gangrena ou cancrum oris. Destrói os tecidos da face, é muito agressivo e resulta
em morte ou lesões graves e irreparáveis no rosto. Afeta crianças desnutridas.

nomadas
O termo correto é nômades (com acento). Refere-se a pessoas ou espécies animais que, por razões diversas, estão
em movimento contínuo. Andarilho, vagrant, errante, peregrino, Nomad, Globetrotters, cigano, viajando. Plural de
nômade.

nombre alito
alito nome escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Ali ou Alito." sendo seu significado:<br>É um diminutivo
de Ali. Família chamada um nome masculino Ali e forma afetuosa. Ali é um nome de origem árabe e significa Sublime.

nombre lidia
Isso significa que vem da Ásia Menor (do Reino de Lydia). É o nome de uma mulher de origem latina.

nombres para fiestas de graduacion
Em Colômbia, dizemos simplesmente graus, formaturas ou promoções ( o último é o menos usado ). As promoções do
termo é usado quando a corrida tem várias etapas ou vários graus e sobe na hierarquia ( por exemplo, no exército,
polícia, força aérea e Marinha ).

nomofobico
O termo correto é nomofobico ( com til ). Refere-se à pessoa que sente medo, pavor, medo ou pânico de estar sem
seu telefone celular ou telefone móvel.

nomofóbica
Relacionado com nomofobia. Medo de perder seu celular ou celular mesmo por momentos curtos. Medo de não ter
seu celular à mão.

nomotetica
nomotetica é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Nomotetica.", sendo o seu
significado:<br>Etimologicamente significa que o Bill. Este termo é usado em psicologia, a sociologia e a filosofia e tem
significados diferentes. Em Sociologia, é uma compreensão generalizada de um caso e em psicologia são medidas
para contrastar com medidas idioticas.

non
Meio irregular, sem um parceiro, apenas, estranho. Desigual, díspar.

nona
Pode significar nono, que segue o oitavo. Na Colômbia, especialmente no Norte de Santander, significa avó. Nome de
um dos 3 Parcas, na Mitologia Romana. Ela era a mais nova e era a deusa da gestação e da gravidez.

nonina
Diminutivo de Nona. Em relação ao Nona, que em algumas partes da Colômbia, é uma maneira de chamar a vovó.

nonis
É um dos nomes comuns de uma árvore e seus frutos. Também é chamado de soursop marrom, fruto do diabo, frutas
paradisíacas ou amora indiana. Sua fruta tem um cheiro muito desagradável, mas é muito nutritiva. Seu nome
científico é Morinda citrifolia e pertence à família Rubiaceae.

nonoava
É o nome de uma pequena cidade mexicana no estado de Chihuahua.

nonotsa
A palavra nonotza na língua Nahuatl significa avenir, organizar, aceitar, concordar.

nonotza
Nonotza é uma palavra da língua Nahuatl significa concordar, organizar, avenir, Okey.

noob
É um termo um tanto depreciativo usado entre os jogadores de vídeo para se referir a alguém novato ou inexperiente.

nopal
Pode se referir a uma cacta prata que também é conhecida como atum, chumbera, palera ou figueira de pá. Seu nome
científico é Opuntia ficus-indica e pertence à família Cactaceae. Também para uma terra onde os nopos ou yopos
predominam uma árvore da família fabaceae de nome científico Anadenanthera peregrina . Lugar onde há muitos
yopos, árvores também conhecidas como niopos, nopos, cohobas, mopos, paricas, guayos.

nopata
nopata é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Nopata ( nome )." sendo seu significado:<br>O termo correto
é Nopata ( é um nome próprio ). É o nome de uma cidade mexicana perto de Cuernavaca, no estado de Morelos, no
México. É extremamente legal, 4192 metros acima do nível do mar.

nopos
Plural de nopo . É uma forma de chamar os goleiros, zopilotes ou galinhas, na parte sul do México e especialmente
nos estados de Tabasco e Campeche. É o nome comum de uma ave carniceira de nome científico Coragyps atratus,
da família Cathartidae. Ele também é conhecido pelos nomes de goleiros, zopilots,, gualas, jotes, abutres negros,
samuros, tais como, urubuses, zonchos, guaraguaos.

nora
Nohora, ou Nora é uma mulher de origem grega e significa linda como o sol. Outra variante: Eleonora.

norcoreano
Significa nascido, residente ou relacionado com a Coréia do Norte.

norda

Eu acho que eles estão tentando pedir para o wildebeest, com ñ. Significa cocô, estrume, excremento, merda.

nordestear
Na gíria marinheiro é ir direto a correntes de ar. Barcos diretos para o nordeste. Vá para o leste de 45 °. Também é
uma falha recorrente na bússola a declinar a leste. Ir para barlavento, lidar com ventos alísios. Outros tomá-lo como
sendo a arrastar a sotavento pelos ventos alísios.

nordigo
O termo correto é nórdico, com c e til. Norte, significa que vem do Norte.

nordo
É uma palavra de língua Esperanto que significa norte.

noreña
Noreña é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Noreña ( nome )." sendo seu significado:<br>Noreña é com
muito honra meu sobrenome, é um nativo das Astúrias e lá existe uma cidade com esse nome. Seus filhos são
descendentes do CID. Ele desenvolveu bem as indústrias de carne e chacineras, sendo tão pequeno é um dos lugares
em Espanha, onde há maior renda per capita. Noreña sobrenome existe em vários países da América Latina, nem
acreditava que o sobrenome Noronha é uma derivação do mesmo e existe em Portugal e no Brasil.

noria
É uma atração mecânica de playgrounds que é conhecida como Roda da Fortuna.

norito
Bordas ou proclamações que diz que o Xintoísmo ou correr para honrar a kima. Orações e canções do Xintoísmo.
Canto sagrado japonês.

norma
Na Colômbia é uma editora de grande tradição. É sinônimo de regra de lei, decreto, código. É também um nome de
mulher de origem Latina e significa que faz as regras.

normalistas
Na Colômbia, dizemos medo aos alunos de uma escola Normal, que é uma instituição especializada educação mídia
onde a preparação de futuros professores. Ao contrário da escola comum de ensino ou ensino ( materiais além disso
são recebidos Psicologia, Sociologia, pedagogia, fundamentos da educação, filosofia, preparação de ensino AIDS
Material, educacional, etc. 41.; Ciclo de Normalista é a fase em que o aluno Normal realiza prática de ensino nas
escolas anexado ao Normal. Normalista é quem se formar e ex-aluno de um Normal. Professor, professor, educador.

normatizar
Significa estabelecer regras que regem o comportamento. Regular, regular .

normocardico
O termo correto é normoárdico, com til. É um termo médico para se referir a um paciente normal do ritmo cardíaco.

normocefalo
O termo correto é normocefalo, com til. É um termo médico que significa cabeça normal. Cabeça de tamanho regular
ou normal.

normocoloread
normocoloread é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Normocoloreado ou Normocoloreada", sendo o seu
significado:<br>O termo correto é normocoloreado ou normocoloreada. É um termo médico que é usado na triagem
para relatar que o paciente tem cores normais, ou que esteja dentro do intervalo normal visto.

normocoloreado
É um termo médico para indicar que o paciente tem cores normais. Cor normal. Não é pálida, machucado, ou
colorado: Normal.

normogastrio
É um termo médico para indicar que um paciente tem a digestão normal. Ele não tem problemas gástricos.

normorreflexia
Na medicina é uma resposta normal e automática a um estímulo físico simples que não requer qualquer processamento
mental. Reflexões dentro de um intervalo considerado normal.

nornas
Eles são os espíritos femininos ou divindades da cultura nórdica. Três as principais são 40 Urd; Destino Futuro ) ,
Verdandi. ( Hoje, agora, ) e Skuld ( Os desejos ou anseios ).

noro
É o apocope de Norosvaldo, que é um nome masculino. Significa amigo de Deus que veio do Norte. Nome artístico
com o qual ele conheceu um músico, pianista e compositor porto-riquenho, cujo nome completo era Norosvaldo
Morales Sanabria (em muitas biografias o nome destacado Noro Osvaldo aparece, de qualquer maneira ele era
conhecido no ambiente musical e artístico c omo Noro Morales y Noro significa que vem do Norte). Variante feminina
Noris . Você também pode considerar o macho do nome Nora ou Nohora (Bella como o sol, de origem grega).

norovirus
É o nome de um grupo de vírus, que produzem gastroenterite. São muito fáceis de espalhar e produzem náuseas,
vômitos, diarreia e inflamação do estômago e intestinos.

nortino
No Chile e no Peru, significa que é do norte, que vem do norte. Norte.

nos traficaba a todos
-Traficadas é uma inflexão do tráfico. Tráfego: negociar, negociar, vender, comprar, fatura, comprar, trocar, mudança,
exportação, importação.

nosocomio
É uma maneira de chamar um sanatório ou hospital. Clínica, dispensário. Estabelecimento dedicado ao cuidado dos
doentes.

nosológica
Significa que está relacionado à nosologia, que é o ramo da medicina que estuda, descreve, analisa e classifica todos
os tipos de doenças.

nostalgea
O termo correto é nostalgia. Swentimiento que nos esmaga, quando nos sentimos solitários ou triste. Significa
saudade, melancolia, saudade, evocação, lembro-me, tristeza, dor, solidão.

nostálgica
É afetado pela nostalgia, tristeza. Contrita, triste, luto, melancolia, desculpe, decepcionada, morrinosa, envergonhado.

nota
A música é o som de uma vibração de frequência constante. É uma inflexão da nota, que significa marca, desenhar,
escrever, anotar, advertir, observar, reparar, sentir, perceber. Notável. Ponto, escrito.

notar
Medidas tomadas, conta, compreender, entender. Significa avisar, reparar, dar conta, ver, observar, distinguir,
perceber, detectar, consulte.

notburga
Notburga incorretamente escrito e ele deve ser escrito como Notburga ( 41 próprio nome;. sendo o seu
significado:<br>O termo correto é Notburga. É o nome de uma Santa austríaco, também conhecido como Notburga de
Eben, Santa Notburga ou Notburga Rotterberg. Ele é o Santo padroeiro dos servos.

nothing else
Estas são duas palavras em inglês que traduzem nada mais. Há uma canção interpretada por Shaquira chamada
"Nothing else matters/Despedida") que também é interpretada pelo Metallica. .

notio
Era o nome do porto da cidade de Colophon, na Grécia Antiga. Era ao sul da cidade, pertencia à Anatólia e estava
localizada no que é atualmente a costa da Ioniana na Turquia.

notlazojtlalistli
notlazojtlalistli é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Notlatoltlaliliztli.", sendo o seu significado: Eu acho que
o termo para o que eles pedem é Notlatoltlaliliztli. É uma palavra composta da língua náuatle, que significa o perigo de
falar de rap ou perigo de má língua (ofensas) ou complexo.

noura
É um nome de origem árabe e significa luz. Também significa que brilha como o sol ou o belo como o sol. Variantes
de Nora, ou Nohora. Referência de um tipo de calças blusin. Nome de uma concessionária de motocicletas na
Argentina ( Catamarca). Nome de uma mulher condenada à morte e defendida pela Anistia Internacional (Noura
Hussein).

novalo
É o Nobel mais adequado. É o nome de uma empresa de tradutores em Málaga, Espanha.

novas
É o nome técnico dado a uma explosão termonuclear, ocorrendo em uma estrela, pela descompensação da gravidade
existente entre ele e a sua componente nuclear que é geralmente hidrogênio.

novato
Na Colômbia significa primac, novato, inexperiente, aprendiz. Significa que ele não tem experiência suficiente. Ele faz
algo pela primeira vez. Também Novato é o nome de uma cidade localizada ao norte do condado de Marin, na região
da Baía norte da Área da Baía de São Francisco, no Estado americano da Califórnia. Nome de uma praia na mesma
área.

novatos
Isso significa a primeira vez, iniciante, novo. Pessoas que realizam uma actividade pela primeira vez. É novo em uma
atividade. Inexperiente.

novel
Significa que é novo, que é principiante, iniciante, aprendiz. Que ele está correndo uma nova atividade. Ele começa
sua vida profissional.

novelero
Na Colômbia significa bisbilhoteiro, escondido, fofoqueiro, intrometido, curioso. Pessoa que vive pendente de tudo o
que acontece ao seu redor.

noventera
Pode ser que tenha entre 90 e 99 anos ou que era típico dos anos 90 do século passado. Era dos anos 90.

novila
NoVila, é o nome de uma marca de roupas alemã dormir (pijama).

novillo
Formação touro, touro de 3 anos de idade. Touro de juventude. Torete, eral, torillo, bezerro, bezerro. Macho de
novilha, vitela.

novio
En Colombia es lo mismo que prometido , hombre que sostiene una relación amorosa seria , ennoviado , enamorado .
Também homem recém-casados. Na Colômbia também é o nome comum de uma planta de jardim de flores bonitas e
permanentes. Também é conhecido como gerânio, pelargonium ou gitanilla. Pertence à família Geraniaceae e há
muitas espécies.

noviolento
Significa calma, calma, pacífica. Violentos. Um termo usado na medicina para refletir o humor do paciente (geralmente
psiquiátrico).

novios
Namorado plural. Significa amantes, comprometidos. Pretendentes, empreiteiros, noivos. Dois contadores, pessoas
que se casam.

novísimos
Superlativo no plural novamente. Muito novo.

nóema
É um termo usado em filosofia ( especialmente na fenomenologia ) e isso significa pensar, conceito.

nómada
Faz relação geralmente às pessoas que não permanecem no mesmo lugar, que não dorme há muito tempo. Ele
também pode ser usado para o rebanho de animais que se movem por problemas alimentares ou clima. Cigano,
andarilho, nômade, errante, vagabond, Wanderer, viajando. Que ele passou de um lado para outro em busca de novas
pastagens.

nómadas
Significa que eles não têm um lugar fixo para morar ou passar a noite. Eles mudam de endereço com freqüência.
Andarilhos, transhumantes, andariegos, ciganos.

nua
Nua não é palavra da língua espanhola, mas Português. Significa nua, sem roupa. Na Colômbia, dizemos em bolas ou
nu, em couros, nuas, bola, biringa.

nubes
Plural de nuvem. Condensação do vapor de água na atmosfera. Isso também significa número, bando, enxame,
cluster, multidão ou sombra, cortina, camada, visor, véu.

nubes noctilucientes
Significa nuvens que brilham à noite. São nuvens que refletem raios de luz à noite.

nubia
É o nome de uma mulher de origem egípcia Significa o viajante, aquele que viaja ou também se dedica a Anubis. Isso
vem da Núbia. Nome de um deserto entre o Egito, o Sudão e o Mar Vermelho.

nubicula
O termo correto é nubicula. É um pequeno crescimentos carnoso que córnea opaca, catarata. Foi usado na medicina.
Nuvem do olho.

nublarse
Significa cheio de nuvens. Nubarse. Significa também perder visibilidade, Dim, você está cego. Também torna-se
tonto.

nublazones
Plural de nuvens. Na gíria camponesa colombiana significa nebulosidade alta, céu camuflado ou coberto de nuvens.
Também pode se referir à opacidade que ocorre nos olhos e afeta a visão. Pterygios, catarata.

nuca

Na Colômbia a nuca. Nuca, pescoço, colo do útero, testuz.

nuche
Na Colômbia é uma larva de uma mosca ou abelha que cresce na derme dos animais, especialmente gado e
ocasionalmente seres humanos. URA.

nucula
O termo correto é núcula, sempre com tilde. Em Botânica, refere-se a um tipo de fruta, envolta em uma vagem, que
quando seca abre espontaneamente, liberando os grãos ou sementes. É típico de plantas leguminosas ou da família
Fabaceae.

nude
É uma palavra em inglês, que significa nua (a ), sem roupas, despida (a ). Eles podem ser usados como sinônimos
nus, nus, sem torção .

nudismo
Um movimento que incentiva todos a tirarem as roupas em lugares públicos, especialmente em praias ou estâncias.
Movimento que promove a nudez.

nudo
Nome dado ao elo de uma corda, que ao puxar as pontas é mais apertado. Unidade de velocidade no mar ou ar
equivalente a uma milha náutica por hora, ou seja, 1852 metros por hora. Em Orografía, é o ponto de encontro de
várias cadeias de montanhas. lazada, link, união. Protuberâncias de troncos de árvores, de onde vêm os galhos.
Articulação dos dedos. Enredo, intriga, clímax de uma peça.

nueces moscadas
Eles são as sementes do fruto de uma árvore conhecida como árvore de noz-moscada Myristica. O nome científico da
árvore é Myristica fragas e pertence à família Myristicaceae. Tem alto teor de substâncias alucinógenas.

nuera
Esposa ou namorada de um filho. Filha de política.

nueves
Na Colômbia, o lanche da manhã. Também plural de 9. O chá do termo é por vezes utilizado, mas é mais comum de
chamar assim para fazer um lanche da tarde e não apenas para os alunos, mas em geral.

nuevo sol
O "Nuevo sol" é o nome dado à unidade monetária peruana que circulou entre 1991 e 2015. Ele substituiu o Inti que
circulou entre 1985 e 1991. Anteriormente Circle uma moeda entre 1931 a 1985, que é chamado de "Old Sun". Desde
2015 determinou-se que a moeda é chamada Sun.

null
É uma palavra em língua alemã que significa zero.

nullum crimen nulla poena sine lege
" nullum crime nulla poena sine lege ". É uma expressão latina que significa qualquer crime, não há nenhuma pena sem
lei.

nulocracia
Falta de autoridade ou falta de governo. Governo acephalic. Misrule.

numeralia
É o nome de um livro, escrito pelo argentino Jorge Luján.

numerofobia
Pode ser ódio ou fobia de números ou por extensão ódio de matemática ou aritmética. Também pode ser chamado de
arhythmophobia.

numeros cardinales
Estes são números que representam um certo número de elementos. Números atuais . 1 , 2 , 3 , . . . etc, são
números cardeal.

numerosos
Significa muitos, grandes. Em grande número, muitos elementos.

numerólogo
Uma pessoa que pratica a numerologia. Uma pessoa que tenta ver o futuro através dos números. Uma pessoa que
faz previsões com base na data de nascimento.

nuncio
Ele é o representante do Papa e da Santa Sé em um país (não o Estado do Vaticano). Ele serve como Embaixador.
Significa que ele dá aviso, que dá a notícia, que anuncia, enviado, mensageiro. Núncio Apostólico ou Núncio Papal.

nuncio apostólico
Ele é o representante do Papa e da Santa Sé em um país (não o Estado do Vaticano). Ele serve como Embaixador.
Significa que ele dá aviso, que dá a notícia, que anuncia, enviado, mensageiro. Núncio ou Núncio Papal.

nunes
É um sobrenome de origem portuguesa. É comum em Portugal e no Brasil, mas também existe em outros países da
América do Sul.

nutria marina
É um mamífero carnívora mustelídeos que vive na costa pacífica da Califórnia. Seu nome científico é Enhydra lutris.
Pertence à família Mustelidae.

nutridos
Plural de nutrido. Flexão nutritiva. Significa nutrir, fortalecer, revigorante.

nutrosa
É uma fonte de calorias de rápida absorção. É pura glicose de absorção direta (é muito solúvel). É o nome comercial
de um complemento nutricional de Laboratorios Bago.

nuuk
Nuuk é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Nuuk ( nome )." sendo seu significado:<br>O termo correto é
Nuuk ( nome próprio ). Em gronelandês significa para fora. É o nome da Capital da Groenlândia, um território sob
domínio dinamarquês. É a capital mais setentrional do mundo.

nuxi
Em língua sarda significa noz (em italiano noce ou noite). Nuxi Olia, é um produto da Sardenha. Na língua Mixteca, é o
nome de um prato de carne com molho de pimentões, milho, abacate e sal. Seu cozimento é muito lento, dura cerca
de 12 horas. Também é conhecido com os nomes dos branco atole ou res atolillo.

núbil
Referindo-se a uma mulher, que está se casando. Casadera. Ou também pode significar que você tem idade para ser
capaz de conceber.

número
Você quer dizer quantidade, cifra, guarismo, sinal que representa uma quantidade. Quantidade. Exemplo de jornal ou
revista. Ato ou representação, exercício, show . Cena ou apresentação, ginástica ou teatro. Conjunto , grupo .

número 2 bíblicamente
Número 2 tem como significado bíblico ajuda, cooperação, confirmação, acordo e testemunho,

número dos
Significa que ele é o segundo no ranking. Ele fica em segundo lugar. Corredor.

número nueve
Você quer dizer frente, centro, atacante. Jogador decisivo em uma equipe de futebol, porque é quem teoricamente é
aquele que faz mais gols. Matador, RAM, atacante.

nyctophilia
nyctophilia é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Nictofilia" no sentido de:<br>Nyctophilia ( Nictofilia-) É o
amor pelas trevas ou noite. Paixão por viver na escuridão, ou na sombra.

nylon
É melhor nylon ou nylon. Nylon é uma marca registrada. Tipo de fibra sintética muito elástico e resistente, que
pertence ao grupo das poliamidas. Linha de pesca, corda, usada para a pesca. Nylon foi inventado por Wallace Hume
Carothers, um químico dos Estados Unidos em 1933.

ñaca
NACA significa úlcera, uma ferida que não cicatriza. Também é dito Nara.naca ou Neca significa bandido, má pessoa,
anti-social, malandrin. Estes termos são utilizados no centro da Colômbia, principalmente em Tolima e Huila.

ñaca ñaca
Na Costa Atlântica da Colômbia é uma forma coloquial e alegre de se referir à relação sexual.

ñacara
Ñácara ou nara na Colômbia é sinônimo de sangramento de ferida, úlcera, pústula, dolorida.

ñachi
Efetivamente significa sangue. Na Colômbia, em algumas regiões dizem Blackbird. Aqui costuma ser sangue de carne.
Levá-lo cru ou adicioná-lo a sopas. Em Santander, eles usam o sangue da criança e fazem fricassê. Em todo o país,
usamos o sangue de porco para preparar pudim recheado ou preto.

ñaco
É uma farinha que é preparada com milho assado ou trigo. É usado para preparar lanches durante viagens longas ou
durante o dia de trabalho. Líquido ou bebida que é preparado com essa farinha. Só requer adicionar água e chicotear.

ñacundá
É outra maneira de chamar chotacabras, frango cego ou vela de ignição. É uma ave insetovoluça noturna da família
Caprimulgidae.

ñacurutú
É um tipo de coruja do género Bubo, é o maior existente. Seu nome científico é Bubo virginianus ñacurutú e pertence à
família Stringidae. É a maior das corujas horned e é distribuído em toda a América do Sul. É uma palavra em guarani
idioma e meio coruja, coruja.

ñafle
É uma maneira de reconhecer que é ilíquido, na falência, o que não pode pagar as suas dívidas. Delinquente.
Insolvente, acertou. Este último uso, significa também danificar, destruir, abuso ou bater, tornar-se quebrado.

ñampí
É um dos muitos nomes que recebe uma planta da família Araceae, de tubérculos comestíveis. Como impulso, é
conhecido mais do que qualquer coisa na Costa Rica. Entre os muitos outros nomes que recebe estão: taro , otoe ,
bituca , pituca , batata chinesa, malanga , furo , ocumo, cará . Seu nome científico é Sculpted Place.

ñandu
Rhea é escrita incorretamente e deve ser escrita como Nandu (til). sendo o seu significado: o termo correto é Rhea
(líder til). O Rhea é um pássaro similar com a avestruz, mas menor e é de origem americana. Ele também recebe os
nomes de sori, suri, Reia ou Rhea. Seu nome científico é Rhea americana e pertence à família Rheidae. É um dos
animais mais rápidos do mundo. Seus jovens dizem charitos e juvenis, charavones. A palavra Rhea é a língua guarani
e significa aranha.

ñandutí
É um termo de origem guarani. No Paraguai é um tipo de tecido feito com agulhas na forma de renda. Na língua
guarani significa teia de aranha.

ñandú

É uma ave de corrida endêmica para a América do Sul semelhante à avestruz, mas menor em tamanho. Existem duas
espécies: o comum ou pampas e seu nome científico é American Rhea. Há também a montanha ou cordilheira que é
Rhea pennata e é menor. Eles também obter os nomes Suri e choique.

ñangapire
É um arbusto de tamanho médio, também conhecido como nangapiry, niangapiri, capuli, pitanga, groselha, cereja ou
cereja de Caiena; seu nome científico é Eugenia uniflora. Pertence à família Myrtaceae. É para toda a América do Sul.

ñangapiry
É um nome de origem tupi guarani de um arbusto. Também é conhecida como eugenia, cereja, casulo, pitanga ou
cereja caiena. Seu nome científico é Eugenia uniflora e pertence à família Myrtaceae. As frutas são comestíveis e têm
usos medicinais e ornamentais.

ñangar
Significa deformar, desfigurar. É um termo usado em Cuba.

ñangoso
Significa que reflete ou parece fraqueza ou desnutrição. Ele é fraco. Em algumas regiões também significa anão,
baixa estatura ou sleading.

ñañara
É uma sensação de desconforto, tanto física como mental. Significa decadência, fraqueza, agitação, preguiça e
desânimo generalizado. Também em Colômbia é desconforto, formigamento, cãibras, medo, ansiedade, medo,
prurido. culillo, em algumas partes da Colômbia, especialmente na costa do Atlântico, te mandam nanara ou nara uma
ferida que não cura e fura-greves ou ferida de uma ferida, nem sangramento.

ñañaro
É uma forma de chamar para duendes, demônios ou tunjos, criaturas fantásticas da floresta. Na área de Vieques em
Porto Rico é o nome de um peixe comestível. Nanaro também é um verme pantanoso.

ñapa
Na Colômbia, napa é o mesmo como sobreposições, atadura. É uma coisa adicional que é entregue em uma venda
como um estímulo ou gancho para trazer o comprador de volta para comprar novamente. Além disso, estimulação,
prêmio, sobreposições, bandagem, adição. .

ñapanga
Nos departamentos de Cauca e Nariño na Colômbia e equador é uma maneira de chamar a mulher mestiza. Também
significa mulato. Por extensão feminina da aldeia, aldeia. Outra forma de chamar é a bolsicona. A palavra é uma
deformação do termo da língua quechua Llapanga, que significa descalço, que caminha com um pé limpo. Ela é um
tipo de mulher que geralmente está envolvida em tecidos, bordados ou.

ñaquear
Era uma atividade humorística que antigamente representava um casal de comediantes. O Payasear.

ñata

Feminino da OTAN. Significa mulher de nariz pequeno. Chata. Também é um sinônimo para o nariz. Creme ou
creme é o mesmo como narinas, nariz.

ñato
Significa nariz pequeno, Chato.

ñácate
Nácate ou grama, são expressões que são emitidos para denotar a mão para pegar alguma coisa para as mãos de
outra pessoa, ou para expressar que alguém está a chave.

ñángara
O termo significa algo fora da lama, lama. Caráter anarquista hoi polloi, Lump, proletária, izquierdoso, revolucionário,
escória rebelde da sociedade. Em quechua, língua significa Walker, que se afasta.

ñeca
Na Colômbia é um adjetivo muito desqualificadora de uma pessoa. Classe ruim, pior, sujeira sombria, de lixo.

ñenday
O nome mais comumente usado é nanday. É um dos nomes comuns de um papagaio ou periquito Cone Sul de
endêmicos da América do Sul e em particular do Río de la Plata Basin. (Bolívia, Paraguai. Argentina, Brasil). Seu
nome científico é Aratinga nenday e pertence à família dos Psittacidae. Papagaio nenday, nanday.

ñengosa
É uma palavra derivada de Nengo. Feminino de nengoso. Magro, esmirriado, covarde, desmedrado, alfeñique. Em
Cuba, dizem nangoso, ñangado. No México é dito Nango.

ñengoso
O termo nengoso, é derivada de Nengo. Que palavra é que significa Flaco, esmirriado, covarde, desmedrado,
alfeñique. Em Cuba, dizem que nangado ou nangoso. No México, dizem nango.

ñeñepolítica
Na Colômbia a política da corrupção, que se caracteriza pela compra de votos.

ñeque
Colômbia diz neque na costa atlântica ao chirrinche, tapetusa ou licor caseiro, destilada em alambiques. Neque é
igualmente um roedor de tamanho médio, orelhas muito curtas, que também é conhecido com os nomes de cutia,
guatin, guatuza, cherenga, jochi picure. Seu nome científico é Dasyprocta punctata e pertence à família Dasyproctidae.

ñeques
Plural de ñeque . Na Colômbia é chamado de ñeque na Costa Atlântica para chirrinche, tapetusa ou licor caseiro
destilado em alambiques. Andorinhas de licor artesanal ou chiviado. Bebidas ilegais. Igualmente velho é um roedor de
tamanho médio, orelhas muito curtas que também é conhecida pelos nomes aguti, guatín, guatuza, cherenga, jochi,
picure. Seu nome científico é Dasyprocta punctata e pertence à família Dasyproctidae.

ñera
Na Colômbia é mulheres em condição de rua. Normalmente eles são viciados e longe da família, pessoas que vivem
sob pontes ou bueiros. .

ñerbo
Acho que o termo mais adequado é o nervo. É uma maneira coloquial de dizer nervo. Também para indicar uma carne
de má qualidade que tem muitos nervos e cartilagens. Carne dura e fibrosa. Nervo, cartilagem, chilango (esta última
palavra é usada nas planícies orientais da Colômbia.

ñerito
É diminutivo de Ñero. Pode significar companheiro, amigo, camarada. Companheiro, amigo, câmera. Na Colômbia
criança em estado de rua e geralmente viciado em drogas.

ñero
Em habitante de Colômbia de rua. Anteriormente disse le gamin. Chamada ruim descartável. Pessoa que não tem
casa, vive na rua, normalmente suja e fedorenta, sem dinheiro e sem nada para comer. Apocope de companheiro.

ñervo
Na Colômbia é uma forma coloquial de dizer nervo ou cartilagem, tendão. Carne de qualidade muito pobre e com
muitos tendões.

ñiqi
Niqi ou Fanon é uma palavra de ordem de significado de língua Quechua, sucessão, relação. Número ordinal.

ñisca
Você quer dizer uma pequena porção de alguma coisa. Beliscar, tris. É usado no sul da Colômbia e equador. É uma
palavra de origem quechua. Pinça, prego (em relação à quantidade).

ñisco
No sul da Colômbia, Equador e Peru, na área andina significa cocô, merda, cocô, estrume, excremento. Na Colômbia
também dizemos miscuisca ou miscuizca .

ñocha
No Chile é uma variedade de batata, também conhecido como papa variado ou rosa de Chiloé.

ñoco
Noco Colômbia é um pedaço de dedo remanescentes após amputar uma parte. Significa ter um dedo de mocho. Ela
tem amputada parte de um dedo. Isso é um dedo. Também diz noco falange que fica na mão. Peça, resíduo, stump,
mocho. Noquito.

ñola
Significa estrume, esterco, construção. Pode ser de vaca ou de cavalo.

ñoñeces

Plural da infância. Significa velhice adequada, velhice. A tolice ou teimosia do velho. Bobagem, brega, bobagem.

ñoñi
A expressão completa é "Ah, noni", que é utilizada na costa Atlântica colombiana, significa "assistir para ver se não", é
como um aviso "Cuidado com violação" ou "é só para o caso de duvida?". Noni, é o nome de um humorista que
participa do programa "El Gallo" Radioactiva, uma estação de juventude de Bogotá.

ñopa
Significa narizes lisos, inhame, esmagados ou achatados. Na Venezuela é uma maneira de chamar uma planta de
leguminosas semelhante a ervilha.

ñope
Não é um sobrenome de origem indiana no Equador e Peru. Também pode significar desajeitado, lerdo.

ñopê
Isso não é uma palavra da língua espanhola, mas a língua Guarani. Em Guarani idioma significa torcer, vincular,
entrelaçamento. Isto eu encontrei na Ne 39 40 Andresa; ou seja um dicionário do idioma )

ñoqui
É o mesmo que nhoque. É um tipo de massa italiana. É feito com batatas, farinha, ovo, sal e queijo ricota. Em
singular e em italiano, a palavra gnocco significa bola, coque, bola, caroço, peludo.

ñorbo
É uma das formas de chamar o Peru de maracujá, paixão ou pasiflora. Também se chama mburucuyá, mburukujá,
parcha, parchita, chinola. Seu nome científico é Passiflora edulis e pertence à família Passifloraceae. Também no
Peru significa olhos brilhantes, olhos bonitos ou olhos de oliva.

ñoricompa
Amigo de saudade, de há muito tempo, companheiro de infância, bairro ou escola. Um amigo que traz à mente o
passado e que talvez que eles não vão.

ñoro
Significa pimenta, pimenta, pimenta, pimenta. Arbusto que produz pimentão ou pimentas. Pertence à família
Solanaceae e ao gênero Capsicum. Existem 5 espécies diferentes.

ñu
nu é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Nu (deve ser o til). sendo o seu significado: o nu é um animal
africano que pertence à família Bovidae. Tem a aparência de estar numa encruzilhada de novilha e antílope. Você tem
barbas. Nu é também o nome de uma banda de metal espanhol.

ñublense
Significa priginario ou residente no nome da província de Ñuble, Chile, da cjileno de time de futebol da cidade de
Chillán, província de Ñuble.

ñuca
Na Colômbia significa que ele tem uma mão sem dedos. É também o qualificador dado a uma pessoa ou mulher
ignorante, que carece de educação e boas maneiras. Ordinária, vulgar. Também é uma maneira pejorativa de tratar
uma garota de serviço. Empregada.

ñuco
Na Colômbia significa normal, difícil, de muito mau gosto, rústico, grosseiro, ramplón, chambon, vulgar.

ñudos
knots é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Ñuto", sendo o seu significado:<br>Knots é nó do plural. Nó
ou melhor Nuto é uma palavra usada no Equador e no sul da Colômbia, que significa terra, virada pó. Nota: Na
Colômbia, usamos a palavra Nuco, quer dizer normal, bruto bruto, bruto.

ñuta
nuta incorretamente escrito e ele deve ser escrito como "Porca '' u" sendo seu significado:<br>O termo correto é porca ''
u, em espanhol tem sido popularizado como nuto ou nuta. É uma palavra quíchua que significa desfiado, desintegrado,
pulverizado, chão. Feito poeira. Tem sinônimo quechua: porca '' usqa, t '' um.

ofni
É uma abreviação que significa objetos flutuantes não identificados. É também o nome de um filme espanhol de 2006
estrelado por Alfonso Lara ( L '' informação retournée ).

o globo
É o nome português de um jornal brasileiro e canal de televisão. Eles estão sediados no Rio de Janeiro. Traduza o
Globo.

o que significa trufula
O termo correto é trufula. É uma árvore fictícia que destina-se para retornar a uma floresta na cidade de Thneed-aldeia
completamente artificial, no filme "Lorax: em busca da trufula perdida", graças a uma única semente. É uma animação
do Tribunal ambiental que visa incutir a importância da floresta.

oakermanita
Também é geralmente chamado okermanite ou Akermanite. Significa dedicado a Akerman (Anders Richard Akerman,
um metalúrgico sueco). Nome de um mineral, que é quimicamente um silicato de cálcio e magnésio.

oapan
Significa que está por cima, se destaca. Nome de um povo mexicano no estado de Guerrero.

obatalá
Deus todo-poderoso de santeria. É também chamado de Obbatala, Oxala, Ochala. Ela celebra seu feriado no dia da
mercedes ou 24 de setembro. Deus criador da terra e moldador de seres humanos. Divindade muito importante entre
a Umbanda.

obcecada
Mulher ou pessoa que insiste, persistir e não desistir. Significa obnubilada teimoso, obstinado, teimoso, obstinado,

cego. Desesperado, obcecado.

obdulia
Obdulia escrito incorretamente e deve ser escrito como Obdulia (nome próprio). sendo o seu significado: o termo
correto é Obdulia (é nome próprio). É um nome de mulher de origem Latina e significa o servo de Deus. Variante
masculina: Obdúlio.

obed
É um nome masculino de origem bíblica e hebraica. Significa servo, adorador. De acordo com a Bíblia Sagrada, ele
era avô do Rei Davi. Ele era o pai de Jesé e filho de Ruth e Boaz.

obedientes
Pessoas que têm o hábito de obedecer. Eles cumprem ou executam o que são solicitados ou ordenados. Adequado,
disciplinado, elogiado, dócil, manso, macio, gerenciável. Plural de obediente.

obelión
Em medicina e anatomia é o imaginário sagital entre os dois furos parietais (perpendicular ao chão ou que formulários
um certo ângulo com o plano frontal). É um dos meios de craneometricos estranho.

obelisco
É geralmente um monumento de pedra em uma base muito alongada e quadrada, situada em uma maneira vertical.
Você tem lados trapezoidais e acabar em uma pequena pirâmide. Pilar, Óbelo, Marco, Turd. Apelido recebido pelo
jogador colombiano Jerry mina. É também um símbolo ou sinal tipográfico como uma cruz alongada, que também é
chamado de adaga e serve para apontar textos e esclarecer no pé da página.

obenquero
Há muito tempo era o nome da pessoa que fabricaram mortalhas, ou cordas para amarrar as velas dos barcos.

oberón
Oberon é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Oberon ( nome correto )" sendo seu significado:<br>O nome
do satélite é ultraperiférica de Urano. Também é chamado de Urano V. Rei das fadas na cultura celta. Personagem
na obra de William Skakespeare " O sonho de 34 uma noite de verão;.

obesidadmórbida
A coisa certa a fazer é a obesidade mórbida (separada) é o nome dado a uma gordura exagerada ou extrema ou
sobrepeso que afetam o funcionamento normal dos órgãos vitais do paciente. Gordo ou com excesso de peso doente.
É considerada uma doença crônica. Obesidade Classe III .

obeza
É o nome de um género de vespas da família Eucharitidae. Eles são parasitas especialmente formigas, que são
usadas no controle biológico de pragas.

obise
A palavra obise está incorreta. O certo é sem preconceito. Significa obstáculo percalço, inconveniência, dificuldade,
obstáculo, impedimento, tropeço.

obispillo
Pode significar pudim preto grande e grosso que é removido do porco. Reservados. Também pode ser diminutivo do
bispo. Sexton. Menino que se veste com trajes religiosos para ajudar nos ritos ou fantasias que são usados para esta
atividade. Parte da plumagem de um pássaro que está na garupa e que é pré-cauda.

obispo
É uma palavra de origem latina significado Inspetor, vigilantes, supervisor. É o prelado que dirige uma diocese da
Igreja Católica. Eles são nomeados pelo Papa.

obituado
Significa morto, falecido, o finado, o falecido. Uma pessoa que deixou de existir. Quem aparece em um obituário.

obituario
Revisão, registo ou Observe que anuncia as pessoas a serem mortas. Livro de mortes em uma paróquia. Um registro
manifestando as mortes. Listagens de massas de aniversário.

objetivizar
Objetivando escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Objectify", sendo o seu significado:<br>Objetivizar é
realmente uma aberração linguística. O termo correto é objetivar. Significa dar caráter objetivo de um sentimento ou
uma ideia. Ser imparcial, independentemente de opiniões pessoais.

oblación
Significa presente, presente, oferta, doação.

oblea
Na Colômbia é um tipo de sobremesa doce, formado por duas folhas lisos, fino e redondo, feito com farinha e entra no
qual médio doce mora ou dulce de leche. É também uma forma de apresentação de alguns medicamentos.

oblicuos
Significa inclinação, inclinação, brincos.

obligaciones
Obrigação plural. Significa compromissos, deveres, imposições, requisitos, responsabilidades, necessidades,
convênios, tarefas.

obligados
É o plural de obrigados. Significa forçado forçado, exigiu, inescapável, indispensável, necessário.

obliterar
Congelar com um carimbo, cancelar, cancelar. Significa substituir , suspender , excluir , remover , subtrair ,
strikethrough , entupido, pluging . .

oblonga
Significa que tem uma forma oval, que é um pouco mais longa do que larga. Em Botânica é uma espécie de folha de

acordo com a sua forma. Elíptico, oval, alongado, oval.

obmutescencia
Afonia, mudez.

obnubilado
Significa perplexo, perplexo, atordoado, supsite. Também significa nublado, intoxicado, alienado, atordoado. Inflexão
obnubilar, o que significa fazer você perder a cabeça, intoxicado, perplexo, atordoado.

obnubilados
Plural de obnibilado. Significa lelos, absorvido. Eles sofrem de Sopor, estupor ou confusão, que não pode agir
espontaneamente e rapidamente.

obnubilar
Significa perder a razão ou a sanidade momentaneamente. Momentaneamente perdem a compreensão ou a
capacidade de raciocinar. Bêbado, arado, atordoado, obcecado, confuso. Significa deixar perplexo, perplexo,
atordoado, supipit. Também significa estar nublado, intoxicado, alienado, atordoado.

obo
No Equador é o nome comum de uma árvore da família Anacardiaceae. Também é chamado de hobo, jobo, yuplon,
ameixa da montanha. Seu nome científico é Spondias mombin.

obrepción
Isso significa a introdução de desonestos. É uma oferta parcialmente falsas informações ou ocultação de alguns dados
que poderiam gerar impedimentos. O obrepción é a alteração de dados reais para o lucro.

obrero del lápiz
É uma forma coloquial que usamos na Colômbia para chamar os cartunistas e especialmente chamado Pepon e hoje é
feita com Vlado. Em termos um tanto exagerados diz-se que suas canetas ou lápis são mais precisos e mais destrutivo
do que uma arma quando eles estão buscando.

obscuras
Plural de escuro ou escuro. É o mesmo que escuro. Significa sombrio, assustador, sombrio. Também pode significar
marrom ou preto, cetrine, amarrado. Em relação ao tempo ou tempo, significa nublado, nublado, fosso. Também pode
indicar algo incompreensível, nublado ou confuso. Mal, mal.

observan
É uma inflexão de observar. Quer dizer olhar, ver, contemplar, discernir, monitorar, note, avisar, perceber, reparar.
Também pode significar obedecer, obedecer, respeitar.

observo
É uma inflexão de observar. Significa, contemplar, perseguindo, vislumbrar, atender, assistir, espião, obedecer, cumprir,
salvar, respeito, examinar, analisar.

obstinado
Na Colômbia significa teimoso, persistente, teimoso, opinativo, teimoso, obstinado, teimoso, recalcitrantes, teimoso,
tenaz, consistente. Insistir, persistir e não desistir.

obstinamiento
É a ação ou efeito de persistir ou insistir. Significa teimosia, teimosia, obscenidade, contumacia, persistência,
insistência, persistência, esforço, trabalho duro.

obtente
É um ponto de viragem para. Significa adquirir, alcançar, atingir, alcançar. Imperativo para a segunda pessoa. Vai, faz,
atinge, adquire.

obtinacion
O termo correto é teimosia, faltou um s e selecioná-lo. Significa obstinação, teimosia, insistência, persistência,
contenção, esforço, reincidência. Desespero.

obturable
Isso significa que ele pode ser selado, atire. Tem um obturador para ser usado. É a ação de selo, significa atirar
câmera ( ) afunde o obturador em um botão da câmera. Abrir ou descobrir momentaneamente através de uma lente.

obús
Arma usada pelos semelhantes Canyon mas menor e suas munições de artilharia. Bombarde, morteiro, canhão,
Granada, bala, projétil.

ocal
Grupo ou bando de gansos (aves). Local onde há muitos gansos. Duplo ou múltiplos casulos de seda vermes. Frutas
(maçã, pera) de tamanho grande, tamanho grande de rosa.

ocampo
Ocampo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Ocampo; É sobrenome ). "sendo o seu
significado:"<br>Ocampo é um sobrenome de origem espanhola, ( Galiza ). Significa agricultor, agricultor, campo do
homem.

ocañero
Na Colômbia, uma pessoa nascida, residente ou relacionada ao município de Ocaña, no departamento de norte de
Santander. Seguidor de Jesús Luis Ocaña Pernía um ciclista espanhol, que participou na política na França.

occiso
Significa falecido, morto, vítima. Morto, cadáver.

ocde
É a sigla de uma ordem económica internacional que reúne mais de 35 países e foi fundada em 1961. Fica para a
organização para cooperação e desenvolvimento económico OCDE ( )

oceanías
oceanias é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Oceania.", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
Oceania. É o nome de um ilha continente do planeta Terra. Austrália, Nova Zelândia, Nova Guiné e as ilhas da
Melanésia, Micronésia e Polinésia são.

oceano
Oceano é escrito incorretamente e deve ser escrito como o oceano. sendo o seu significado:<br>O termo correto é
oceano. Quer dizer a vastidão enorme, muito grande, pilha, GLUT, de água salgada, que reúne vários mares. Parte do
globo coberto por marina de água. Pielago, ponto, abismo, mar.

oceanódromo
Fale-se sobre os organismos vivos que migram exclusivamente no fuzileiro naval ou no saltwater.

oceanódromos
Isso significa que eles migram, mas sempre dentro do oceano, sem sair das águas não-oceânicas. Peixes que só se
movem onde há águas salgadas.

ocelo
Na Colômbia, usada como sinônimo de mancha, Mole, freckle, olho. Olhos de insetos. Arredondado manchas em
animais que imitam olhos grandes para remover seus predadores. Camuflagem.

ocelotes
Jaguatirica é o plural de Ocelot. É a maneira como os astecas, chamados o Jaguar. A palavra náuatle é Ocelotl.

océano
Grande extensão de água salgada. Jogo dos mares.

ochalá
É o nome de uma divindade de origem africana que venerar os brasileiros Afro-descendentes. Também dizem que o
Orixá dela. Pai de todos os orixás. Todos os seus seguidores os ritos usam branco. Há reverência em duas etapas
diferentes: ochala velho (ochalufan) e o jovem ochala (ochaguian).

ochentero
Pode ser que tenha entre 80 e 89 anos ou que era típico dos anos 80 do século passado.

ochete
É outra maneira de chamar baunilha, cápsula, cartucho ou cápsula. Parte metálica cobrindo pólvora de bala.

ociosear
Significa não fazer nada. Fique ocioso. Também pode significar perecer, fazer preguiça, ficar inativo, ficar relaxado.
Perdendo tempo, sem fazer nada.

ocote
Ocote é um dos nomes dados para o montezuma de Pinus, da família Pinaceae. Em náuatle Ocotl significa chá de

pinheiro, que foi usado nas cerimônias, aproveitando-se da resina.

ocotea
É o nome de uma árvore. Em botânica é um género botânico pertencente à família Lauraceae. Ele é conhecido na
Colômbia com os nomes de louro, canela, óleo de oliva, aguarrás, quimula, yalte, chaquiro.

ocotero
Pessoa carregando chás, tochas ou isqueiros. Aquele que usa o candil. Significa incendiário ou incendiário. Por
extensão taresced .

ocotes
É um dos nomes comuns dados a Pinus montezumae, conhecido como Montezuma pinheiro ou pinho mexicano.
Família Pinaceae.

ocotilla
Ocotilla ou ocotillo é o nome de uma planta de áreas xerófilas (muito secas ou desertas). Também é chamada de
rotilla, albarda. Seu nome científico é Fouquieria splendens e pertence à família Fouquieriaceae. Em algumas partes é
usado em cercas. É típico dos desertos do norte do México e arizona.

ocotillo
Ocotilla ou ocotillo é o nome de uma planta de áreas xerófilas (muito secas ou desertas). Também é chamada de
rotilla, albarda. Seu nome científico é Fouquieria splendens e pertence à família Fouquieriaceae. Em algumas partes é
usado em cercas. É típico dos desertos do norte do México e arizona.

ocotito
Diminutivo de ocote . Na língua ocotl náuatle (u ocote) é uma espécie especial de pinheiro para fazer chás para suas
resinas odorosas. Chá pequeno. Por extensão incendiária, incendiária, que gera discórdias.

ocotocli
É uma palavra de origem náuatla. Ocotochtli também é usado. Significa jaguatiouro (jaguatilo), um tipo de felino típico
do Novo Mundo. Costuma receber outros nomes como jaguar, canaguaro, tigrillo. Seu nome científico é Leopardus
pardalis e pertence à família Felidae.

ocotope
É um caminho na chamada de México o Guamá, fruto da vara ou árvore de guamo (Inga sp. ) da família Fabaceae. É
uma palavra de origem Nahuatl e significa torcido, bent. .

ocotoste
No México é um pequeno mamífero que se assemelha a um esquilo, ou um marten ou doninha. Na língua náuatba o
nome é ocotochtli.

ocozoles
Resina que é produzido em pinheiros a Montezuma. Âmbar natural e densa que produzem o pinho da Mesoamérica.
Vem das palavras da língua náuatle Ocotl ( 41 pinho; e tzotl ( borracha, resina, suor ). Pinheiros que produzem resinas
âmbar.

ocó
OCO é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Oco", sendo o seu significado:<br>O termo correto é oco. É
uma palavra da língua portuguesa, que significa oco.

ocra
É o nome de origem africana comestível de uma planta. Seu nome científico é Abelmoschus esculentus e pertence à
família Malvaceae. Ele recebe outros nomes como Molondron, quiabo, quiabo, candia e fibrosa. ambrette. Isso é
semelhante ao zukini de pepino.

ocránteo
Significa uma cor pareira de ocre. Tem uma cor entre amarelado e avermelhado. É geralmente usado em Botânica
para designar uma cor das flores. Também significa que se assemelha em cor ao último, que é um par de estipulos
que envolvem a base da haste das plantas da família Polygonaceae. É em forma de anel ou em forma de bainha.

ocrea
O termo mais apropriado é obelise. Em Botânica é o nome de um par de estirestas em forma de anel que têm as
plantas da família Polygonaceae nos nós de suas hastes.

ocreas
Plural de obelia. Em Botânica, par de estias em forma de anular que cobrem os nós em uma extremidade de uma
haste. São características das plantas da família Polygonaceae.

ocropira
Etimologicamente significa fogo ou febre amarela. É uma das mais mortais febres tropicais e é transmitida pela picada
de um mosquito.

octa
OCTA é um prefixo latino que significa 8. A oitava parte do céu. Sistema de cobertura de nuvens, dividindo o céu ou
firmamento em oito ações de medição.

octante
Em Geometria Espacial, é cada um dos oito espaços tridimensionais em que um espaço euclidiano é dividido. É
dividido por coordenadas tridimensionais cartesianas. Também em Navegação, o octant é um dispositivo de reflexão
que serve para medir a altura das estrelas acima do nível do mar.

octas
Plural de octa. É uma medida meteorológica da cobertura de nuvens no céu. Medida para a cobertura de nuvens.
Firmamento do dividido em oito partes e o grau de cobertura é calculado. Um céu totalmente sem nuvens tem 0 oktas
ou oktas... e um céu completamente nublado tem 8 oktas de turvação. Um céu parcialmente coberto é 4 oktas. Eles
também são chamados de oitavas.

octava
Isso significa que ele é classificado em oito em uma lista ou seqüência. Em Bogotá é o nome de um bar de música
eletrônica e tem a forma de um avião Stealth. Na música é o intervalo de um equivalente a 8 graus diferença entre
duas notas da escala musical. Na literatura é uma estrofe de oito versos e também pode ser um verso de oito sílabas.

octavia
O termo correto é Octavia. O nome da única irmã do Roman Emperor Augustus. Octavia é o varinate feminino do
nome masculino Octavio. É um nome de origem latina. Significa o oitavo.

octavos
O nome dado a cada uma das oito partes em que uma unidade é dividida. Em um sistema de competição, é a rodada
em que restam 16 competidores para escolher apenas oito e eliminar tantos outros. .

octeto
É um conjunto composto por oito elementos. Pode ser um coro de 8 vozes ou um grupo musical com 8 artistas.
Também pode ser um verso que tem 8 versos ou dois quartetos.

octocampeon
O termo correto é Octocampeón ou Octacampeón, com til. Quer dizer que ele foi campeão oito vezes.

oculos
Oculus é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Óculos de sol.", sendo o seu significado:<br>O termo correto
é "Oculus". Embora não seja um termo amplamente usado em espanhol, se ele existir. É mais usado em Português e
significa óculos, óculos ou antiparras.lentes. Equipamento para proteger os olhos, melhorar a visão ou usado por
razões estéticas.

ocultar
É a ação da tampa ocultar, esconder, cobrir, esconder, se sobrepõem, silêncio, silêncio, fingir, vestir.

ocumo
É um dos nomes comuns de uma planta comestível e utilizado como alimentação na piscicultura. É bem conhecido na
América Central, Colômbia e Venezuela. Muitos nomes comuns: taro, anel, furo, camacho, chonque, macabo, mafafa,
mangareto (ou mangarito), mangará-mirim, mangarás, orelha de elefante, rascadera, taioba, reinhoud, yaro e taro. Seu
nome científico é Xanthosoma sagittifolium e pertence à família Araceae. O nome científico significa que possui folhas
em forma de seta.

ocupar
Pode ter muitos significados. Significa encher, preencher, usar, assumir, assumir, invadir, habitar, viver, residir,
realizar, exercer, contratar, empregar, snbodying.

ocurrencia
Na Colômbia significa história, piada, charada. Significa, também, a criatividade, imaginação. Imprevista nomeação
jocular ou ato inteligente para resolver imprevistos.

ocurso
Significa encontro, choque, confronto. Vem da palavra latina ocorrendo. Pode igualmente ser considerado como o
sinônimo com demanda, pedido, ordem, ordem, pedido, pedido.

odalisca
Mulher que se oferece aos homens mostrando sensualidade. Aprendiz dedicado aos cuidados das mulheres no harém

do Sultão. Concubina, escrava sexual. Etimologicamente significa garçonete ou empregada.

odas
Ode plural. Poema dividido em três partes que foram cantadas em coro, na letra da Grécia Antiga. Composição
poética de louvor.

odense
É o nome de uma cidade na região sul da Dinamarca. É encontrada na Ilha de Funen e é considerada a terceira maior
do país. Nome de um time de futebol dinamarquês, baseado na mesma cidade. Isso significa que ele se relaciona com
Odin, que pertence ou é oferecido a Odin.

odiado
É em torno do ódio. Significa que detesto, abomino, abomino, condenar, desprezo, desprezo, uma vez, execrar. Eles
são sinônimos de odiava: odiava, odiava, abominated, condenado, desprezado, evitaram, desprezado, indomável.

odinofobia
É um medo anormal de dor. Medo irracional e persistente de dor.

odivo
É o nome de uma moda na loja de Boca Raton. Especial para senhoras.

odín
É um nome masculino de origem escandinava e significa que tem riqueza e poder. Além disso, Odin é o nome do
principal deus da mitologia nórdica. Também era Wotan ou Woden. Ele era o deus da sabedoria, da guerra e da
morte.

odo
Odo, Odon ou Odo de Arezzo, é o nome de um músico e compositor italiano da idade média. Odo é o nome de um
personagem fictício da jornada nas estrelas (Star Treck), que é suposto para ser o chefe da segurança do espaço
estação espacial 9 profunda. Nas placas de um veículo ou uma bicicleta ODO significa distância Total cumulativa
(quilometragem).

odolosti
Acho que estão pedindo odolnosti. Se assim for, é uma palavra tcheca que significa resistência.

odontopediatría
É o ramo da odontologia especializado no tratamento dentário de crianças. Especialização em Odontologia para
crianças.

odre
É uma bolsa de couro bronzeada, que serve para transportar líquidos e especialmente vinho ou camomila. Boot.
Também é uma maneira de chamar um bêbado, alcoólatra ou beodo.

ofelia

É um nome de mulher de origem grega e significa que ajuda os outros. Filha de Polônio em Hamlet.

ofendio
lhama é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Ofendio ( com til )." sendo seu significado:<br>O termo correto
é ofendido. É uma inflexão de ofender, t que significa errado, lidar, insultar, difamar, humilhar, desprezar, danificar,
ferir.

ofertazo
Na Colômbia significa ótimo preço, grande rebajon, desconto que não deve ser desperdiçado. Preço super grande.
Grande oportunidade de comprar algo a preço muito baixo.

ofertones
Oferta aumentada e plural. Ofertas muito grandes, descontos significativos, promoções, pechinchas.

ofertón
Oferta exagerada, oferta muito grande. Maior oferta. Gangazo, uma venda muito grande.

off road
É um termo inglês que significa fora do caminho. Também significa ou no campo. Off-road, cross-country ou
cross-country.

offshore
É um termo muito comum na indústria de petróleo e refere-se a perfurações que são feitas de costa para fora ou dentro
do mar ( mar em ). Requer que todos os equipamentos sejam instalados em plataformas. Na Colômbia é uma exemplo
de perfurações nos 40 campos Chuchupa e baleias; produzindo gás ) no departamento de la Guajira e operado pela
empresa Chevron. Temos novos poços de Cartagena, chamado Mapalé e Equion Colômbia opera-los. 2018 Repsol
baterá bagre e Ecopetrol molusco.

ofni
HOFNI está de cabeça para baixo. HOFNI é as informações retornadas, um programa de televisão francês apresentado
por Bertrand Chameroy e transmitida por W9 de 27 de setembro de 2016.

ofontofóridos
O termo correto é Odontoforidos. É o castilianization de madeira ou codornizes novas do mundo. Isso significa que
têm dentes, que têm dentes. É o nome de uma família de aves da ordem Galliformes. Eles são conhecidos como
salemas, palitos de pão ou codornizes no novo mundo. Este último nome é errado, porque eles são a família de
codornas do velho mundo, que pertencem à família Phasianidae.

ofreciera
É uma inflexão da oferta. Significa fornecer, propor, prometo, convidar, convidar, dar, dar, dedicar, imolar, dar,
entregar, doar, mostrar.

ofuscado
Na Colômbia significa bravo, raivoso, cego, irritado, furioso. Também pode significar obcecado, obcecado, teimoso.

ofuscando
É uma inflexão de ofuscação. Isso significa perder o bom gênio, raiva, ficar furioso.

og
O termo correto é Og ( É um símbolo químico ). É o símbolo químico do elemento mais pesado que tenha sido criado
em laboratório até à data. Antigamente era chamado Ununoctium e seu símbolo provisório foi Uuo. Seu número
atômico é 118. Seu nome é dado em honra do Professor russo em homenagem ao Professor Yuri Tsolákovich
Oganesián.

ogaday
É uma das maneiras de chamar um filho de Genghis Khan. Também conhecido como Ugodei, Ogotai, Oktay, Ogodei,
Uguedei, Oguedei, Uguedey, Ogadai, Ogatay. É o nome do Terceiro Filho de Genghis Khan, o Grande Chefe Mongol.

ogámico
Relacionado com Ogam , relacionado com Ogam . Ogam é o mesmo que Ogham ou Ogum. Sinais alfabéticos. Uma
forma de escrita que foi feita com muscas ou derrames, para representar a língua gaélica ou irlandesa e o picto.

ogde
ogde é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 ODGE; é um acrônimo )" sendo seu significado:<br>O termo
correto é ODGE. É que a sigla em inglês de ODGE - Pró-Reitoria de pós-graduação Educação ( Pró-Reitoria de
pós-graduação - é uma unidade de Cambridge )

ogg
É um livre e aberto, mantido pela Fundação Xiph.org; formato de contêiner Ele é projetado para fornecer fluxo contínuo
e eficiente manipulação de multimídia digital de alta qualidade.

oglio
É o nome de um rio da Itália, na Região da Lombardia. É um afluente do rio Po.

ogodai
Ogodai, também chamado de Ogodei, Uguedei, Oguedei, Uguedey, Ogaday, Ogatay era o nome do terceiro filho de
Genghis Khan com Borte.

oguedey
É uma das várias versões, com as quais o terceiro filho de Genghis Khan é conhecido. Outras versões de seu nome
são Ogodei , Ogueday , Uguedei , Oguedei , Wokutay , Uguedey , Ogaday , Ogatay , Ugodei , Ogotai ou Oktay . Ele
era um grande líder mongol.

ogún
Orisha dos ferreiros na Mitologia Yoruba. Ele é parceiro de Santiago El Mayor em voodoo haitiano e San Antonio de
Pádua no Candomblé no Brasil.

oh leer
Leitura está incorretamente escrita e ele deve ser escrito como "Oh! Livro. "sendo seu significado:<br>O termo correto é
Oh! Livro. É uma recomendação para selecionar os livros que quer ler. É uma forma de seduzir o leitor para que ele

gosta mais de ler.

ohio
Ohio é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Ohio ( o nome é próprio )." sendo seu significado:<br>O termo
correto é 40 Ohio; é nome próprio ). É o nome de um estado dos Estados Unidos. Sua capital é Columbus. Significa
na língua iroquesa, rio grande, rio.

ohorea
Não é uma palavra da língua espanhola, mas da língua basca. Significa honra, dignidade.

oijotero
oijotero é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Pijotero" no sentido de:<br>O termo correto é Pijotero.
Significa demandas chata, chata, intensas, desagradáveis, infundadas ou irritantes. Irritante, desconfortável e exigente.

oileo
Oileu escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Oileu; nome correto )" sendo seu
significado:<br>Companheiro de Jason em busca do Tosão de ouro. Foi rei da Lócrida, na Grécia antiga.

oinarrisco
oinarrisco é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Evitar", sendo o seu significado:<br>É uma palavra da
língua basca que significa base ou básico.

oino caribeño
Acho que estão pedindo pinheiros caribenhos. É uma grande árvore originária da bacia do Caribe. Também recebe os
nomes de pinheiros do Caribe, pino macho. Seu nome científico é Pinus caribaea e pertence à família Pinaceae.

ointere
ointere é escrito incorretamente e deve ser escrito como "ou juros" sendo seu significado:<br>refere-se a zero de juros,
sem juros, na solidariedade, na cooperação, em apoio de alguma coisa. Pouco usado.

oje
Eu acho que eles pedem ojeé. Inflexão de navegação, que significa olhar, observar. Você também pode pedir Hojeé.
Inflexão de navegação, que significa olhar para folhas, passe as folhas sem parar para ler há muito tempo. Veja,
motear. Oje idioma turco significa laca e hoje em Português é hoje.

ojeriza
É um sentimento de hostilidade ou ressentimento em direção a alguém que nos ofendeu ou nos fez estragos. Significa
que inquina, ressentimento, antipatia, animosidade, antipatia, ressentimento, ódio, tirri.

ojiplático
Você quer dizer surpreso, com os olhos bem abertos na surpresa, com olhos como pratos. Surpreso, espantado,
impressionado, atordoado, atordoado.

ojisalido

É o mesmo que ojibrotado. Tendo deixado ou olhos germinados.

ojite
É um nome que o dan em san Luis de Potosí, México um Brosimum alicastrum da família Moraceae da árvore. Ele
também recebe os nomes de ajach, ramon, mojo, mojito, capomo, ojoche. Você está dizendo Guaimaro na Colômbia e
na Venezuela Chara. Frutas da árvore. Tem usos medicinais.

ojo
Órgão da visão, globo ocular. Também pode significar ilhó, buraco ou abertura. Tendo olhos, não vai ter acuidade,
sensibilidade, visão. Objetivo, visão. Um olho de água é um nascimento ou Primavera pode também ser o centro de
um furacão.

ojo de buey
Windows circulares das telas dos barcos. Na Colômbia é o nome comum para uma árvore cujas sementes são
utilizadas na medicina tradicional e artesanato. Sabe-se com muitos outros nomes: veludo, pica, pó de mico, feijão,
veludo, chiporazo, skeepskin, olho do cervo de grão: Além disso. cada etnia indígena tem o nome na sua língua
(alguns 57). Também é usado em rituais e como um encanto. Seu nome científico é Mucuna pruriens e pertence à
família Fabaceae.

ojon
Ojon é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Ojon", sendo o seu significado:<br>Patudo SCAD, é um
aumentativo de olho. Significa olhos grandes. Na Colômbia, diz patudo estoque SCAD apresentando círculos de
gordura da superfície.

ojos almendrados
Olhos que se parecem com amêndoas. Olhos que têm uma coloração amarelada. Idealmente, geralmente de Oriental
reproduz os olhos. Olhos que têm a borda exterior ligeiramente para cima.

