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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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ojota
É um tipo muito simples de calçado, usado entre casas e para descanso. Chinelo, arrastador, sandália, chinelo. O
Babucha. É mais utilizado no plural . A palavra é de origem quechua ( ushuta ).

ojotón
É um dos nomes comuns que dar um peixe, também chamado de jigagua, jiguagua, xigagua, tainha, legal na costa
mexicana do Pacífico. Seu nome científico é Selar crumenophthalmus e pertence à família Carangidae.

ok men
"Okey, homens," é uma expressão muito frequente em inglês, que também foi aprovada na nossa língua. Eu acredito
que os homens de palavra, a melhor tradução é "Perfeito, senhores". Expressão de aceitação da língua inglesa,
aprovação.

okapies
okapies é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Okapi", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
Okapis, plural de Okapi. O Okapi é um mamífero africano que vive especificamente no Congo. É da família Giraffidae.
É um parente da girafa e é considerado um fóssil vivo. Seu nome científico é Okapia jhonstoni. Seu corpo é pele
avermelhada e pernas lembram-se de uma zebra por sua cor. É uma espécie ameaçada de extinção.

okenita
Em um mineral também conhecido como borite ou disclasite. Chama-se isso porque era dedicado a Lorenz Oken, um
naturista alemão. Foi descoberto na Groenlândia e é quimicamente um silicato de cálcio.

okenita
Em um mineral também conhecido como borite ou disclasite. Chama-se isso porque era dedicado a Lorenz Oken, um
naturista alemão. Foi descoberto na Groenlândia e é quimicamente um silicato de cálcio.

okey
OK também é geralmente aceito. É um termo inglês. Significa bom, aceito, certo, satisfatório. Muito bie, perfeito.
Aprovação da qualidade de um produto, após verificação e revisão.

okis dokis
okis dokis é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Oki Doki" sendo seu significado:<br>É uma forma
coloquial, alegre e jovial de dizer Okey. Está tudo bem, Okey, Okey. Na Colômbia foi o Oki Doki, série de televisão
infantil transmitido em 1992. Também os personagens formaram um grupo musical com o mesmo nome. A origem de
Oki Doki remonta a cerca de 1840 e no momento da secessão ( 41 1861; Foi-lhe dito todas Korrect ( pronunciado Oll
corrigir - certo e abreviado em Okey. Também disse que você quis dizer zero baixas, sem 40 mortos; Zero Killed e
abreviado 41 Okey;

okra
É um dos nomes comuns de uma planta cujos frutos são comestíveis. Também é conhecido como ocra,
molondrón,ñajú, belmosco, bamia, candia, gombo ou quimbombo. Seu nome científico é Abelmoschus esculentus e
pertence à família Malvaceae. Na Colômbia com suas frutas preparamos sopas, ensopados e saladas.

okrochka
É um prato tradicional que consiste em uma sopa de legumes e batatas picadas, com presunto e ovos, cozidos em
Kvas ou kefir, russo. A palavra significa picado e é derivada de "kroshit", que significa cortar.

okume
É o nome de uma árvore e sua madeira. É o tipo de árvore Aucoumea klaineana família Burseraceae. Okoume,
okume. Sobrenome do futebol africano.

ola
Significa ondulação, onda nas superfícies da água causada pela ação do vento, seja no oceano, no mar, nos lagos, nos
rios e em um lago. Aparência súbita e generalizada de algo. Movimento sincronizado de muitas pessoas que estão
concentradas em um lugar. Aumento.

olabarria
É o nome de uma cidade na argentina. A palavra é de origem basca e significa nova ferraria, fundição antes, era uma
fábrica de armas. É também um sobrenome Basco.

olas
Plural de onda. Onda de grande magnitude que é formado na superfície da água, pela ação do vento. Massa de
pessoas o movimento em direção ao mesmo lugar. Onda. Fenômeno climático súbito e severo.

olavere
É um dos nomes comuns no México, especialmente no estado de Veracruz, com vista para uma árvore e seus frutos.
Seu nome científico é Cordia dentata e pertence à família Boraginaceae. É conhecido por outros nomes tais como o
crânio, galavera, viscoso, cinomose, matzu, jiguilote, chachalaco. Na Colômbia, dizemos Panamá caujaro ou uvita e
biyuyo.

oldhamita
Significa que vem de Oldham, uma cidade inglesa perto de Manchester. Também significa dedicado a Oldham, o
sobrenome de um geólogo inglês chamado Thomas Oldham. É o nome de um mineral encontrado em um meteorito
caído na Índia. Quimicamente é um sulfeto de cálcio desidratado. Pertence ao grupo Galena.

olea

Olea é um género de 34 espécies aceitou - o 185 descrito incluindo 151 mero sinônimo – da família Oleaceae, nativas tropicais

oleada
Movimento repentino e impetuoso de algo. Ataque e efeitos de uma onda. Movimento impetuoso no mesmo sentido de
uma multidão. Fenômeno generalizado de variação de temperatura.

oleaje embravecido
É a definição de uma onda gigantesca. Forte inchaço, mareta.

oleometro
O termo correto é oleômetro, com tilde. Muitos acreditam que é um dispositivo de medição de óleo, que é chamado de
aayômetro. Um oleômetro é usado para medir a altura das ondas do mar.

oleorresinas
Eles são resinas ou exsudados naturais de oleosa ou natureza de oleaginosas, então eles não são solúveis em água.
As gengivas são também chamadas deles.

oler el tocino
Verifique. Verificar. Certifica-se. Investiga com dedicação. Sabe diretamente.

olientes
Significa perfumado, aromático, fedorento, cheiro.

oligarquicas
O termo correto é oligárquico, sempre com azulejo. Significa relacionado com a oligarquia, dos oligarcas.

oligo
É um prefixo grego que significa pouco, inadequada, baixo fraco.

oligoanuria
Na medicina, é uma extrema diminuição na produção e eliminação da urina. Defina em uma produção menor que 100
mililitros por dia, perto a anúria de urina.

oligofrenia
É um termo médico para definir a deficiência mental. Baixa capacidade mental.

oligofrenico
O termo correto é oligophrenic. Na medicina, é a maneira de classificar uma pessoa com deficiência mental.

olinalá
Correção é Olinalá ( nome próprio ). Olinalá é uma vila mexicana onde é decoração de porcelana com influência
chinesa de séculos atrás. É no estado de Guerrero.

oliva
É um nome de mulher de origem latina, significando que transporta a oliveira da paz, o ramo da paz. O fruto da árvore
de Oliveira, azeitona.

olivero
Silo temporário para azeitonas. Depósito. Você tem ou produz azeitonas ou azeitonas. É também um sobrenome de
origem espanhola, embora seja mais comum Oliveros.

olivia
O nome da namorada do Popeye. É o nome de uma mulher de origem latina e significa aquele que protege a paz.

olímpicamente
Na Colômbia, nós usamos este termo para dizer que algo é maneira muito irresponsável, sem sentido, descuidada,

irresponsável e descuidada. Não tem nada a ver com os Jogos Olímpicos. Sem respeito.

olla
É uma embarcação ou embarcação geralmente cilíndrica ou arredondada, eles podem ser de alumínio ou argila. São
usados geralmente para cozinhar o alimento ou a água do calor. Caldeirão. Em Colômbia em uma maneira coloquial
significa a situação econômica muito má (estando no potenciômetro). Inopia, esvaziado.

olla express
Pressão, panela pot "atômica". Pote hermético cozimento sob pressão e que tem um vapor a válvula de liberação. É
muito mais rápida cozedura nele.

olla podrida
Foco ou centro de corrupção e saque. Local onde as pessoas com pensamentos propensos ao crime e corrupção
proliferam. Pilhagem, corrupção.

ollabe
Ollabe é um sobrenome nas Filipinas. Tem sua origem na Espanha, Olave numa aldeia da Comunidade Foral de
Navarra, município de 40 Olaibar; Basca escreve bons ).

ollada
No vale de Aran (Catalunha) e Ilhas Baleares é o nome de um guisado de inverno. Também chamado de pote ou olha.
Batata cozida, cozida e legumes. Bacia. Capacidade total de um pote. Quantidade de líquido que se encaixa em um
pote, volume contido em um pote.

ollazo
Bateu com uma panela. Protesto em que o barulho é feito com potes vazios (geralmente protestado pelo bombardeio).
Na Colômbia também chamamos de maconha na gíria do futebol, um centro bem executado para os atacantes se
dirigirem para o arco oposto.

olleta
Na Colômbia é o nome de um deserto e uma das crateras do vulcão perto o Nevado del Ruiz. Também é um tipo de
erva, mais fino que um pote e apenas um punho vertical. Usado somente para o café quente, aguadepanela ou
bebidas de chocolate. Esta última também indiscutivelmente você chocolate.

olletaza
Olletaza é uma grande olleta. Recipiente grande no qual chocolate, café ou outras bebidas doces e quentes são
preparados. Esclarece-se que na Colômbia, embora o olleta seja derivado de maconha, os dois recipientes são muito
diferentes, assim como suas funções (alimentos salgados são preparados na panela e nos doces olleta ou bebidas).
Para a olleta, também chamamos de chocolara e em algumas partes chocotera. Olletaza ou olletazo é um suposto
protesto que se pretendia fazer em Bogotá, após o anúncio de impor IVA sobre café, chocolate, açúcar e panela
(produtos infalíveis nos cafés da manhã colombianos). Em Simil al Cacerolazo, ele partiu para sair e protestar batendo
no olleta com um moedor.

olletica
É um diminutivo de olleta e olleta é derivado de maconha. A olleta é um pouco de comida, que é usado para preparar
café ou chocolate. É menor do que um pote, foi arredondado forma e uma pega ou alça.

olletota
É um aumentativo olleta e olleta é um derivado da maconha. É um utensílio de cozinha que é usado para fazer
chocolate ou café. É menor do que um pote, com cúpulas em forma e tem uma alça ou aperto.

ollota
Pote ascendente. Caldeirão gigante. Potenciômetro, feito geralmente da grande argila ou do alumínio. Nome de uma
coluna crítica e de opinião em Aguascalientes, México.

olluco
É um dos nomes comuns dados na Colômbia para uma planta de tubérculo comestível. Na Colômbia e partes do
Equador são conhecidas como melloco, Ullucus, chugua, lisa ou Papa suave. Na Venezuela, dizem ruba. Seu nome
científico é Ullucus tuberosus e pertence à família Basellacaceae.

olmos
Olmos é um sobrenome muito distribuído em Espanha. Olmos, também é um género botânico, ( Ulmus ) com mais de
350 espécies descritas. Eles são de tamanho grande e árvores de madeira fina. Eles pertencem à família Ulmaceae.
Um ataque generalizado da doença de elm Holandês tem essas espécies em perigo.

olonio
Acho que eles pedem polônio. Se for, é o nome de um elemento químico cujo símbolo é Po e seu número atômico é
84. É um metal sólido, radioativo.

olor
Sentimento que percebe nosso órgão do olfato. Aroma, fragrância, cheiro, perfume, fedor, pestilência, mau cheiro,
fedor.

olor sui generis
Significa que é um cheiro raro, específico, peculiar, que não corresponde exatamente à sua descrição, mas é diferente,
o que é diferente. Neste caso, a frase em latim sui géneris está sendo usada, o que significa peculiar, específico,
característico.

olorosas
Significa perfumado, aromático, perfumado, perfumado. Eles emitem odores fortes ou fáceis de detectar.
Coloquialmente significa reconhecido, famoso.

olvidadizos
Isso significa que eles estão perdendo a memória, que tendem a esquecer algumas coisas. Esquecida.

olxsv
É uma página do mercado livre para o mercado de vendas e redes de El Salvador. OLX é uma rede de vendas do
mercado livre em todo o mundo.

olympia
O termo correto é Olympia. É uma cidade dos Estados Unidos, Capital do estado de Washington. É o nome de um
quadro do pintor francês Édouard Manet. É o nome de vários filmes.

olyra
É uma palavra de significado de origem grega, feita de trigo. É o nome vulgar de um peixe como enguia. Seu nome
científico é Olyra longicaudata e pertence à família Olyrydae. É também o nome do género destes peixes. Olyra
também em botânica é um género de gramíneas, uma espécie de gramíneas (família Poaceae)

om
OM é um dos mantras mais sagrados do hinduísmo e do budismo. Invocação para o eu superior.

omán
O termo correto é Omã. É o nome de um Golfo ou o mar que se encontra entre os Emirados Árabes Unidos, Omã, Irã
e Paquistão. Sultanato localizado na costa sudeste da Península Arábica.

ombligueras
Em relação ao umbigo. Roupas ou blusas que mostram o umbigo. Blusas muito curtas. Com o umbigo nu.

omeia
omeia é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Umayyad", sendo o seu significado:<br>Acho que eles
queriam dizer Umayyad ou 40 Umayyad; Mas também pode dizer Omaia ou Omeias ) Era uma linha de califas, que
reinou em Damasco e depois em Andaluzia ( Al - Andalus ) e eles tinham como capital Córdoba.

omeiíta
Significa que vem de Omeichán ou Omeishán algumas montanhas da China e uma cidade, na província de Sichuán. É
também o nome de um mineral, que é quimicamente desidratado Osmium arsênio.

omento
As dobras do peritoneum. Mesenteria, gallineja.

omentos
As dobras do peritoneum. Folhas de tecido que ligam dois órgãos abdominais. Epilon, scinking.

omerios
omerios é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Colinas", sendo o seu significado:<br>O termo correto é hills.
É uma característica de formação topográfica Carare Opon na área colombiana Magdalena Medio. Há várias colinas
de baixa altura ou ondulações em uma grande área plana.

ometepec
Ometepec é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Ometepec; nome )." sendo seu significado:<br>O termo
correto é 40 Ometepec; nome próprio ). É o nome de uma cidade mexicana que permanece no estado de Guerrero. O
nome dele é puramente de náuatle Ome é dois e tepec Hill. Significa colocar-se entre dois montes.

omil
No Chile, especialmente em Santiago OMIL é um acrônimo de uma entidade do Estado: Secretaria Municipal de
trabalho informações (também chamadas de colocação de emprego Municipal gabinete). Este tipo de escritório, existe
na maioria das principais cidades chilenas e eles são dedicados para a formação e a oferta de empregos. Na língua
maia, é o nome de uma planta comestível, que também é conhecido como bronco cardo cardo, chinacá, china, Sun

Hawthorn. Seu nome científico é Cirsium mexicanum e pertence à família Asteraceae.

ominoso
Significa perturbar, perigoso, sinistro, mortal, aleatório, fatídico, abominável, calamitosa, tempestuoso, arriscado,
perturbar.

omitible
Isso significa que ele pode ser omitido sem danos. Poderão ser excluídos. ser abolido ou rebaixado sem efeitos
visíveis.

omitologia
omitología é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Ornitologia", sendo o seu significado:<br>Acho que a
pergunta é sobre Ornitologia. É a ciência biológica dedicada ao estudo das aves.

ommisis
Ommisis é um Latin termo que significa ignorar as informações. Usado em actos notariais.

omnicanalidad
Omnicanalidad é uma propriedade que têm os novos serviços de televisão por cabo que permitem ver Carlos canais
simultaneamente e ao mesmo tempo ser capaz de gravar programas de outros que não são.

omniincluyente
Significa que envolve a todos sem qualquer tipo de discriminação, embora realmente não precisava o prefixo omni
(cada), bem diz inclusivo o suficiente. Que aceitá-los todos iguais.

omolón
O termo correto é Omolon ( é um nome próprio ). É o nome de uma aldeia e um rio na Sibéria, no distrito autônomo de
Chukotka e pertence à Rússia.

on fire
É um termo inglês que significa fogo ou quente. Há também o termo em fogo, o que significa em.

ona
Membro de uma tribo indígena chilena. Eles eram parentes dos patagônios e viviam na Terra do Fogo, especialmente
na Ilha Grande. Eram nômades.

onagro
Bunda selvagem antiga originária da Ásia. Também foi chamado de hemiônio. Em grego, significa meia bunda, bunda
selvagem. Seu nome científico é Equus hemionus e pertence à família Equidae.

onashaga
Onashaga incorretamente escrito e ele deve ser escrito como Onashaga ( 41 próprio nome;. sendo o seu significado: o
termo correto é Onashaga ( é nome próprio ). Significa canal ou mar dos Onas. É a 40 palavra aborígine; 41 língua
Yagan; para ligar o canal de Beagle na fronteira entre Argentina e Chile, em Tierra del Fuego.

onán
O termo correto é Onã. Personagem bíblico chamado no livro de Gênesis. Em Hebraico, significa forte. Filho de Judá.
Seu nome deu origem ao onanismo de palavra, que é usado como um sinônimo para a masturbação, mas acredita-se
que realmente deve ser usado para designar a interrupção da relação sexual ( coito interrompido ).

once
Número primo. Forma coloquial de chamar um time de futebol. Onze é a sigla da organização nacional de cegos
espanhóis. Luz noite refeição, lanche ( Onces ). Uma vez Caldas é um time de futebol colombiano.

oncefalacio
oncefalacio é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Onze falacio", sendo o seu significado:<br>Oncefalacio
ou melhor Falacio onze é uma maneira de chamar um time de futebol, aparentemente, bem formado de indivíduos, mas
que não se rende e é mantido sem bons resultados em um campeonato. Equipe de decepção.

oncenos
Plural de onze. Na Colômbia, é uma forma de chamar times de futebol, compostos por onze jogadores. Equipamento.

onces
Na Colômbia dizemos onze para a comida que as crianças levam para a escola para levar no recreio. É também um
alimento que é tomado à tarde nas casas e geralmente consiste em café ou chocolate, com pão e queijo. Também é
chamado em algumas regiões de "o algo" ou "a ponta" (especialmente na área do café).

oncocéfalo
Oncocephalus significa cabeça saliente, cabeça como um tumor ou cabeça inchada. Na Entomologia também está a
castellanização do nome de um gênero de insetos hemipteros : Oncocephalus . Eles pertencem à família Reduviidae e
são conhecidos como insetos assassinos, insetos assassinos, vinchucas, boticários. É também outra forma de chamar
o peixe-morcego ou morcego pejesapo (Ogcocephalus vespertilio) da família Ogcocephalidae .

oncofobia
É o medo irracional de câncer.

oncografía
É uma placa ou imagem que mostra um tumor.

oncoma
Um oncoma é um pequeno tumor que sai na raiz ou mãe de uma unha. Tumor.

oncosina
Em Mineralogíab é o nome de uma variedade de Moscovita. Minério de alumínio . Silicato de alumínio do grupo de
ex-alunos micas.

oncosis
É o mesmo que morte celular isquêmica. Morte passiva celular. Morte de células de esgotamento atp (adenosina
triphosfato ou triphosfato de adenosina).

oncotomía
Oncotomia é a remoção de um tumor. Um tumor é um processo cirúrgico pelo qual um tumor é removido.

onda
Significa onda, ondulação, inchaço, vibração. É também o nome de uma cidade espanhola na Comunidade
Valenciana.

ondas
Onda é a interferência que se espalha a partir do local onde é produzido para todas as áreas circundantes. Para
propagação é necessária que o meio é elástico.

onega
É o nome de um lago a noroeste da Rússia Europeia. Permanece na República de Carelia. Lá, naquela região
também é o nome de um rio. Nome de um animal fóssil da Fauna ediacara (quase 650 milhões de anos atrás). Na
Argentina, sobrenome de ex-jogadores famosos dos anos 60. Seus nomes completos são Daniel Germán Onega,
apelidado de "O Fantasma" e Ermindo Angel Onega, apelidado de "El Roco". Ambos jogaram pelo River Plate e pela
seleção argentina.

onegita
Significa que é de Onega ou vem de lá. Onega é o nome de um vale, um rio e um lago na Rússia.

oneidas
Nome genérico dos povos indígenas da América do Norte. Significa vila de pedra vertical. Eles formaram a
Confederação Iroquois, composta pelas tribos Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga, Sêneca e Tuscarora.

onfacinos
Plural de onfacino. É uma droga oleosa que é extraída de azeitonas não maduras. Pode ser usado em cosmetologia e
para tratar dores musculares. Etimologicamente significa que pertence à graça.

onfacita
O Onfacite é um tipo de jade conhecida como piroxena verde ou uva verde.

ongo
É o nome de um garoto roxo do planeta Jammbo. Embora ele não fala, ele faz-se compreendido com sons e
mimetismo. Ele é um personagem de anime de grande consciência ambiental.

oni
Na cultura japonesa e na mitologia significa demônio, espírito maligno. Ser mau, o espírito do mal.

oni prefijo
Significa sono.

onicofagomanía
É um hobby ou transtorno manifesto em comer as unhas. Coma as unhas por hábito. Mania comer as unhas.

onicosis
A onicomicose é uma infecção fúngica da unha.

onicóforos
Significa que eles têm pregos, carregam ou apresentam pregos. É a espanholização do nome de uma borda animal
chamada Onychophora (o que significa que carrega ou tem pregos) e que pertence ao Ecdysozoa Superfilo.

onii chan
É uma expressão japonesa de afeto e profundo respeito. Pode significar irmãozinho ou D.D..

onima
Onima escrito incorretamente e deve ser escrito como "Onima", sendo o seu significado:<br>Onima é um sobrenome.
Ana Önima é o autor de um livro chamado " O Manual. Por um usuário do Facebook ".

oniri
Pode significar sonho ou bom sono. Sonho. Na Colômbia é o nome de um hotel muito agradável no belo e colonial
município de Barichara, Santander.

onis
O termo correto é Onis. É um Conselho do Principado das Astúrias. Você deve não confindirse com a fronteira do
município e perto de Cangas de Onís.

onixis
É um termo médico. Refere-se à inflamação aguda ou crônica da matriz da unha. Usado em micologia.

oníscidos
É o termo genérico para crustáceos pertencentes à suborden Oniscidea e à Ordem Isopoda. Para ele pertencem aos
chamados leitões de terra, leitões de umidade ou insetos de bola. Eles podem ser considerados úteis, pois podem
consumir metais pesados.

onkelos
Nome de um tárgum oriental, também conhecido como Unkelus Tárgum ou Tárgum Babilônico. Pseudônimo às vezes
usado por um discípulo de Akiva ben Iosef e chamado Áquila de Sinope.

onomatopella
onomatopella é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Onomatopeia.", sendo o seu significado:<br>O termo
correto é onomatopeia. Isso significa a representação de um ruído com palavras ou em linguagem escrita. Palavras
em nossa língua que representam sons.

onomaturgia
Está tentando encontrar a origem de uma mudança em um termo de uma palavra ou no léxico. O onomaturgia é a
parte da língua que pretende procurar a origem de mudanças linguísticas.

onomástico

Na Colômbia significa aniversários, aniversário, data de nascimento. Festa de aniversário, aniversário.

onomástico:
Na Colômbia significa aniversário. Dia de nascimento, data de nascimento ou dia do santo. Etimologicamente significa
em relação aos nomes das pessoas, relacionados a eles. (Mais do que todos referenciados aos nomes das pessoas
de acordo com o santoral).

onoquiles
É um dos nomes comuns de uma planta na família Boraginaceae. Seu nome científico é Alkanna tinctoria. Também é
conhecido como perna de pombo, pé de pombo, pé teimoso, perdiz perna, anabula, corante pombo. Foi usado para
fazer corantes de batom. É tóxico e causa problemas hepáticos.

onoto
A Colômbia é um dos nomes dados no Orinoco a uma árvore, também conhecido como bixa, urucú, bija, urucum, rocu.
Seu nome científico é Bixa orellana e pertence à família Bixaceae. Do extraído um vermelho tintura de aplicações
industriais e ancestrais.

onrica
onrica é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Onírica", sendo o seu significado:<br>Acho que eles
pretendem pedir seu sonho. O significado de Oneiric ou onírica é associado com sonhos, com imagens e eventos que
ocorrem durante o sono.

ontananza
ontananza é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Iminente", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
oferecer. Quer dizer no horizonte ao longe, a distância. Horizonte, distância.

onubada
Onubada ou Onubana significa em relação a Onuba, o nome da antiga cidade fenícia que corresponde à atual Huelva,
da província de mesmo nome, na Espanha.

onubense
Você quer dizer nativo de Auba. Inuba foi o nome fenício da cidade de Huelva, província de mesmo nome, na
Espanha. Gentios dos nascidos em Huelva, Espanha. Ele também é chamado de choque.

oofago
Isso significa que se alimenta de ovos, comendo ovos.

ooforo
oophorus é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Oophorus", sendo o seu significado:<br>Oophorus é
sinônimo de ovário. Significa portador de ovos. Copo de ovo ou Overa.

oovoro
Isso significa que você comer ovos.

opacarofilia
É o amor ou hobby para admirar ou desfrutar do pôr do sol ou pôr do sol.

opacidades
Opacidade plural. Tem a qualidade ou a qualidade de opaco. Corpos que não permitem a passagem da luz. Isso
carece de transparência ou clareza. Eles afetam a visão e não deixam você ver. Matar. Nome genérico da catarata
ocular.

opendo
É um sobrenome filipino, comum na cidade de Cebu.

operabilidad
Significa que é capaz de operar corretamente. Operável, manobrável e controlável. Em termos de uso. Útil.

operaciones
Em Matemática ou melhor em Aritmética, são as diferentes práticas ou exercícios que podem ser realizados com
números ou conjuntos. Os básicos ou elementares são adição, subtração, multiplicação e divisão. Na Medicina são
todas as práticas cirúrgicas que podem ser feitas a um paciente. Cirurgias. No campo militar são todas as atividades
estratégicas ou manobras que avançam para alcançar um objetivo. Na atividade bancária e financeira estão todas as
movimentações de capital executadas pelos clientes e pelo mesmo banco. Exercícios, movimentos, cirurgias,
manobras, combates, negócios, negócios, ações, execuções.

operación imperativa
É uma atividade de execução forçada. Usado em protocolos em tarefas que exigem as normas de segurança, proteção
do meio ambiente e normas de segurança e saúde ocupacionais. Por exemplo, lave as mãos após manusear
substâncias ou materiais sem usar luvas.

ophir
Porto de muita riqueza, mencionada na Bíblia, de que cada 3 anos levou muitos presente ao rei Solomon. É o nome de
uma cidade nos Estados Unidos, no Condado de Tooele, no estado de Utah. Também é outra vila localizada no estado
americano de Colorado, no Condado de San Miguel. É uma cidade na Nova Zelândia. Também é nome de mulher
(Ophir Alviárez, é um poeta venezuelano, que vive nos Estados Unidos). Ofir.

opiáceos
Eles são a mesma papaverinas. Alcaloides extraídos da papoula ( Papaver somniferum ).

opilado
Significa entupido, emperrado, plugado, coberto, ocluído. É uma inflexão opaca, que significa ficar no caminho,
emperrar, obstruir, ligar, cobrir, ocluir.

opilar
Significa ficar no caminho, emperrar, obstruir, ligar, cobrir, ocluir. Evite o fluxo de um líquido livremente através de um
duto ou canal.

opinólogo

Pessoa especialista em opinologia. Dedica-se a analisar opiniões e conceitos.

opioide
Na medicina é todo o tipo de analgésico que atua como ópio ou seus derivados. Alcaloides de ópio.

opita
Na Colômbia significa huilense. pessoa nascida no Departamento de Huila. É um apelido amoroso que temos para os
nativos daquela região. O termo é porque em Neiva e na Huila foi formada a Organização Patriótica, que era um grupo
clandestino de liberdade na época da independência e eles usavam o termo "Opa". como um santo e assinar. Dado o
grande sucesso alcançado, o termo foi usado com honra e foi popularizado entre todos os habitantes da região. Por
causa da nossa tendência a diminutivos, com o tempo opa, tornou-se opita.

oplocracia
Significa o governo das armas, o domínio das armas. Governo militar ou ditadura militar.

oplomanía
É a obsessão em colecionar armas, especialmente se forem velhas.

oponentes
Significa que eles se opõem. Adversários, adversários, rivais, competidores.

oponerse
Significa estar em oposição no caminho pensando ou agindo por outra pessoa. Enfrentar, resistir, contrários,
neutralizar, refrear, segurar, impedir, abordar, confrontar.

oprobiosa
Significa rude, ofensivo, insultante, ignominioso, afronta. Isso ofende ou insulta.

oprobioso
Significa que insulta, gera uma afronta, que causa ofensa, que é uma ignomínia, que ultraja. Fato que fere os
sentimentos de outra pessoa. Afeta a honra. Insultante, ultrajante, frenético, ofensivo, ignominioso.

oprovio
O termo correto é opprobrium. Quer dizer lesão, desporto. Quer dizer ofensa, ultraje, insulto, abuso, ato ilícito, infâmia,
palavrão, calúnia. Também pode significar dano, prejuízo, preconceito, denegrir.

optra
É um modelo ou referência de um tipo de carro, da linha sedán da marca automotiva Chevrolet.

opulencia
Na Colômbia usamos como sinônimo de riqueza, abundância, exuberância, fortuna, capital, profusão.

opulencia

Na Colômbia usamos como sinônimo de riqueza, abundância, exuberância, fortuna, capital, profusão.

opulencia
Na Colômbia usamos como sinônimo de riqueza, abundância, exuberância, fortuna, capital, profusão.

opulencia
Na Colômbia usamos como sinônimo de riqueza, abundância, exuberância, fortuna, capital, profusão.

opuntia
É sinônimo de aypanto, aypantu, cacto, cacto, cacto. É um género botânico da família Cactaceae, cujos frutos têm um
elevado valor nutricional.

opv
É a abreviatura de organizações habitacionais populares. É o nome de um programa de habitação livre estabelecido
pela Secretaria de Bogotá de habitat. No comércio e nas finanças, é a abreviatura da oferta pública de venda, que é
uma operação no mercado de ações. Saia do saco.

oquite
É um dos nomes dados no México a uma planta da família Amaranthaceae. Também é conhecido como amaranto,
cani, bledo, yerba caracas, pipilongo. Tem usos medicinais e gastronômicos. Também é usado como tempero.

oracion con estulticia
É uma frase que contém uma estupidez, imperícia, pendejada, idiotice, tolice, sandez, absurdo, amorosas, lixo, burro,
estupidez, bola.

oracion despierta el grillo su serenata
É uma frase coloquial, pelo qual um homem se refere a quando o seu cônjuge ou parceiro inicia um refrão ou discurso
retórico, para fazer uma reclamação por mau comportamento. É quase como dizer: " Já começou... " ou " já começou.
" Também as crianças usá-lo quando você começar a bronca de uma mãe.

oralia
Oralia é nome de mulher. Significa que traz a mensagem, o portador da mensagem. Ouro. É o nome de um discurso
especializado na revista anual e sua análise. Representantes de universidades latino-americanas compõem o Conselho
editorial.

oralizacion
Também conhecido como o método Oralista, é da atual educação de surdos que estabelece que toda a comunicação
com as crianças surdas, bem como a comunicação entre os surdos adultos, deve ser feita exclusivamente por meio da
palavra e a leitura labial. Esta teoria sustenta que o uso do alfabeto manual e linguagem gestual atrasar ou impedir a
criança surda para adquirir o uso da palavra ou uma decocção da língua de forma natural. Leitura labial. Ler uma carta.
Fazer algo com a boca ou língua.

orange
Não é a língua espanhola mas a palavra em inglês e significa laranja.

orante
Significa uma pessoa que reza, que reza. Fiéis que estão em posição de rezar ou fazer penitência. Pessoa que tem os
braços estendidos em gesto de oração. Com as mãos juntas em uma posição de oração dedicada.

orbe
Quer dizer o mundo, toda a criação. Você também pode consultar o mundo, a terra, a esfera, o planeta. Esfera ou
globo representando o planeta Terra, globo.

orbitador
É um dispositivo projetado para girar (órbita) um planeta, um satélite natural ou a lua para observação científica,
retransmissão de dados ou como uma ponte em projetos com humanos na exploração espacial. É semelhante a uma
cápsula espacial e também pode ser chamado de módulo de comando.

orbitan
É um ponto de viragem na órbita. Significa caindo em torno de algo.

orcheta
Orcheta ou Orxeta Valenciana ( ) É o nome de um município da Comunidade Valenciana, localizada em Alicante (
Espanha ). Tem cerca de 1000 habitantes.

orcinas
É o nome de uma aldeia francesa que está localizada na região de Ródano-Alpes. Pertence ao departamento de
Drome. Também pode significar em relação a orcas ou ao submundo. Orcins são corantes que geralmente são
extraídos de líquenes.

orco
Significa inferno, inverno, abismo. Império demoníaco, território dominado pelo diabo. Inferno, inverno, abismo,
submundo, paila mocha.

orcoma
A única filha do sexo feminino em uma família. É uma região geográfica da Bolívia, província de Capinota, no
Departamento de Cochabamba. É uma cidade do município de Sicaya, onde há fontes termais muito importantes. É
uma área de mineração. É também o nome de um projeto de mineração não metálico que se instalará em Huara,
Chile, Região de Tarapacá. Iodo e ioduro serão explorados.

orcos
Na mitologia celta, demônios, monstros. Seres fantásticos. A palavra evoluiu em espanhol para ogros. Humanóide.
Seja humanoide, tem atitude permanentemente agressiva e tem uma aparência desagradável. Plural de orc. Também
pode significar o inferno, nos observando, lugares onde as almas impuras vão.

ordago
O termo correto é órdago, com til. Significa muito bom, excelente, grande, grande, intenso. Jogos de azar está
apostando tudo que restou de uma única guia ou movimento. Na Colômbia, dizemos "ir os restos". Arrisca tudo na.

ordas

O termo correto é Horda com h. Significa um monte de gente. Quer dizer a multidão, tropa de multidão, multidão, clã,
tribo e turfa.

ordás
É um sobrenome de origem espanhola. Ordaz ou Ordax também existe. É o nome de um porto na Venezuela (Puerto
Ordaz), que é a cidade e, juntamente com o Caroni e San Felix, cidade de Guiana de forma que é a capital do estado
de Bolívar, na Venezuela. Nome de um conquistador espanhol que foi o primeiro a explorar e mapear o rio Orinoco
(Diego de Ordaz). Nome de várias cidades espanholas.

orden cronológico
Isso significa que uma série de eventos de acordo com a data em que estará acontecendo de sequenciamento.
Classificar os fatos de acordo com suas datas de ocorrência.

ordesa
Ordesa escrito incorretamente e deve ser escrito como "Ordesa ( nome )." sendo seu significado:<br>É que o nome de
um parque nacional é de Aragão, Espanha.

ordinal
Você quer dizer um número que indica uma posição em uma lista ou sequência. Ordem indicatante, que indica a
posição dentro de uma listagem. Em relação à ordem.

ordoñezita
Significa dedicado a Ordoñez (Ezequiel Ordóñez um geólogo mexicano). É o nome de um mineral descoberto em
Guanajuato (México). Ordóñez foi diretor do Instituto de Geologia do México. Quimicamente é um óxido de zinco e
antimônio.

ore
É uma inflexão de rezar. Isso significa orar, clamar a Deus, impetrar, implorar, pedir, elevar de preces, falar em público.

orear
Na Colômbia, é o mesmo que ar ou vent. É para colocar algo para secar a ação do ar ou do vento. Seco.

orecchiette
É uma palavra de origem italiana que significa orejita. É o nome de um tipo de pasta que tem a forma de orelhas ou
conchas (folhetos moluscos). Eles têm uma superfície áspera. Na Colômbia nós os chamamos de conchitas.

oree
É uma inflexão de orear. Significa ar, sujeitos a ação do ar seco, algo à prova de vento.

oregon
O termo correto é Oregon em espanhol. É o nome de um dos Estados dos Estados Unidos, que é para o noroeste do
país, e cuja Capital é Salem. Nome de uma antiga América região ou território do Norte, localizada a noroeste e inclui a
Colúmbia Britânica (Canadá), os Estados de Oregon, Idaho e Washington e uma parte dos Estados de Montana e
Wyoming. Ele estava localizado entre as montanhas rochosas e o Oceano Pacífico.

oregón
Nome espanhol de estado da União (Estados Unidos), cuja capital é Salem (English er Oregon, sem tilde). Nome de
um território norte-americano que vai das Montanhas Rochosas à Costa do Pacífico. Nome de um navio de guerra da
Marinha dos Estados Unidos. Nome de cidades americanas nos estados de Illinois, Missouri e Wisconsin. Nome de
condados nos estados do Missouri e Wisconsin. Nome de um rio na Espanha, afluente de Jabalón (Cidade Real). O
nome do lugar pode ser derivado do orégano (a planta origa vulgar, da família Lamiaceae), que abunda na área, mas
há versões que se originam no Furacão, deus taino de tempestades ou mesmo de orelha.

orejano
Nas Planícies Colombo-Venezuelanos, significa ignorante, analfabeto. pessoa que não tem estudos ou conhecimento.
Em relação ao gado de orelhas muito grandes ou que não têm marcas sobre eles.

orejera
Parte da tampa que cobre as orelhas para protegê-los do frio. Capa de couro que protege o ouvido de barulhos (no uso
de explosivos). Tapaoidos. Eu realtivo a orelha, ou que é usada nele.

orejero
Na Colômbia é um dos nomes comuns de uma árvore. Também é conhecido como caracaro. Na Costa Rica é
chamado guanacaste e no Panamá corotú. . O nome científico é Enterolobium cyclocarpum. Pertence à família
Fabaceae.

orejeta
Orelha diminuta e depreciativa. Guia , separador . Língua de madeira que é colocada no interior da cápsula de sabre.
Tiro de um escarpin.

orejones
Nos llanos da Colômbia dizem damascos secos para suínos ou porcos. O Tolima dizemos damascos secos para
burros e coelhos. O colombiano Atlântico costa direi damascos secos em uma classe de gado ZeBu.

oreo
É uma inflexão de orear. Significa colocar para secar no vento ou ar.

oreval
No Chile é uma rede de lojas que se dedica ma renda de filmes.

orfanato
Colômbia é um hospital para órfãos ou abandonados. Eles são também conhecidos como abrigos, proteção de
crianças ou casas de criança.

orfebre
Ele é um artesão que trabalha com vários metais. A palavra é de origem francesa (de aurifaber), que significa
arquiteto, que trabalha com ouro

orfelunios
É uma das palavras inventadas por Julio Cortazar em Rayuela. Pode significar dedos.

orfeón
Na música é um grupo de cantores ou cantoras de diferentes tons de voz e interpretar suas canções de forma rítmica.
Grupo de coral, coral, rodado definida.

orfre
Significa ourives, que faz objetos e joias com ouro e prata.

organdí
É uma espécie de musselina transparente. Tecido fino.

orgánico, ca
Significa que ele tem órgãos. Em relação aos órgãos. Em relação aos seres vivos. Ele tem vida, biológico. O termo
também é usado para indicar que um produto é natural e que foi cultivado ou criado sem o uso de produtos químicos,
hormônios, modificações genéticas ou aditivos. Natural. Também pode indicar que algo está bem organizado,
estruturado, hierárquico, em Química, significa que eles contêm Carbono.

orgeat
Significa horchata, feito de cevada. É uma bebida doce que pode ter diferentes ingredientes, mas predominam as
amêndoas. Xarope doce feito de amêndoas e flor de laranjeira ou água de rosas. Tem origens árabes.

orgía
Festa de sexo coletivo ou de grupo.

orgon
É o nome de uma aldeia francesa, perto de Arles, na região de Provence. Tipo de energia etérica sugerido por Wilhelm
Reich, em 1930.

orgonita
Sobre o orgon, tipo de energia etérica. Gerador de energia. Isso é de Orgon (França).

oriamendi
Nome de uma pequena montanha perto de San Sebastian, na Espanha. Está localizada entre Hernani e San
Sebastian. Não chega a 200 metros de altura.

oriana
É o nome de uma mulher de origem latina. É contração de dois outros nomes Oria, o que significa que é ouro ou ouro
e Anne, que significa cheia de graça. Nome de uma escritora e jornalista italiana chamada Oriana Fallaci. Nome do
cantor argentino e namorada de Paulo Dybala, o futebolista.

oribe
No México é um nome masculino e um sobrenome, de origem basca. Na linguagem primitiva significa tomar dois
(referindo-se a dois lotes ou terra).

orichá

Também é válido Orixá ou Orishá. É o nome de uma divindade entre os iorubás. Ela é a filha de Olóorun.

orientarse
É a ação de busca e obter o curso ou indicado a estrada para chegar a um determinado site. Sei exatamente onde.
Enrumbar é roteada, resolver.

oriente, punto cardinal, sinonimos
Eles são sinônimos de Leste, ponto cardeal: elevador, subindo, leste, saída.

oriflama
Guerreiro da desgraça usado na antiguidade alguns reis, especialmente da França. Bandeira da Abadia de São
Dionísio (era de seda encarnada com bordados de cor dourada). Dourado e encarnado. Também pode significar
bandeira, pingente, ensino, distintivo, banner.

origa
Era o nome de palco de um famoso cantor russo, muito popular no Japão. Seu verdadeiro nome era Olga Vitalevna
Yakovleva. Ele morreu de ataque cardíaco aos 44 em Tóquio.

origen de la palabra huanengo
É uma palavra de origem Tarasca que significa blusa (no México). Vem da palavra Uanenju.

origen del dicho el mismo que viste y calza
Colômbia também usa "aquele que se veste e canta". A frase "ele que se veste e sapatos", para dizer o mesmo, que,
não é mais um /Soy eu). Ele aparece no texto de Don Quixote, que reflete o que é muito antigo usado.

origen del nombre dahir
É um nome de origem masculina árabe, que significa que se destaca pelo seu brilho, brilhante, brilhante. Existem
variantes como Dairo e Zahir. Um nível feminino são variantes Daira e Zahira. Ele também é usado na Turquia. Dahir
Insaat é o nome de uma empresa turca para engenharia, design e construção. Como um substantivo que significa
decreto emitido pelo rei em Marrocos.

origen economico de los purepechas
a origem econômica Purépecha é escrita incorretamente e ele deve ser escrito como "Purépecha", sendo o seu
significado: o Purépecha são especialmente sobre mexicano indígena de Michoacán e a base de sua economia era a
pesca, são pescadores.

originado
É uma inflexão para se originar. Significa produzir, provocar, causar, promover, motivar, despertar. Também pode
significar começar, começar, começar.

orillar
Na Colômbia deve ser localizado na borda ou limite de algo. Remova ou posicione-se na beira de uma estrada ou fora
do berm. Vá para a costa.

orinadero
Site geralmente designado para urinar. Orinal, coragem, tubulação.

orinal
Na Colômbia é um tipo de taxa de saúde, que está embutida na parede e que é para um exclusivo de varrons e só
serve para urinar. Há também o mictório da vala que é uma forma de piso porcelanato de uma pequena vala para ser
usado da mesma forma. Urina.

oriola
É o sobrenome de um jogador de basquete espanhol grande. Pierre David Oriola Garriga, é chamado para jogar no
pivô do Barcelona. Fêmea de oriol, pássaro, também chamado Oriole (Oriolus oriolus, da família Oriolidae). Oriola é o
nome em valenciano da cidade de Orihuela, uma cidade na província de Alicante, em Espanha. Oriola é uma mulher
nome em origem catalã (e latim), que significa que é ouro, dourado. Versão masculina: Oriol.

oripopo
É um dos nomes de um pássaro scavenger americano na Venezuela. É sabido igualmente como o abutre americano,
Guala, Abutre do Redhead, zopilote, bonito, aura, Jote, gallipavo, galinha do Peru, headhead. Seu nome científico é
Cathartes aura e pertence à família Cathartidae.

orisa
Liderar uma equipe. Valor de referência. A primeira linha do soldado em combate. A vanguarda, Capitão,
porta-estandarte.

orive
Significa ourives. Pessoa que trabalha com ouro e faz marcas d'água.

orix
É um tipo de antílope africano com aspecto de cavalo e chifres muito longas e reta, com anéis. Ele também é chamado
Oryx, orix ou antílope Órix, antílope ou gazela, orix gazela. O nome de um género de Artiodactyla. pertencente à
família Bovidae e é constituído por 4 espécies.

oriza
O termo correto é Oriza ( é o nome de um gênero e sempre vai com letra maiuscula ). É o nome de um género de
plantas gramíneas da família Poaceae. Oriza sativa espécies, conhecido como arroz, é o cereal que mais cresceu no
mundo. Gramas altas em zonas húmidas estão incluídas neste género. Seus frutos são de espinhos.

orizaba
Nome de um vulcão mexicano, entre os estados de Veracruz e Puebla. Também é conhecido como Pico Orizaba,
Citlaltépetl (Monte da Estrela), Iztactépetl (Monte do Sal). Orizaba também é o nome de uma cidade mexicana no
estado de Veracruz. É o vulcão mais alto da América do Norte e a maior cúpula do México. Outra peculiaridade é que
é o único vulcão no mundo que congelou a lava. Na mitologia, Olmeca era uma ospresa.

orlaba
É uma inflexão de Orlar. Significa contornando, couching, contorno, decorar, enfeitar, enfeite, fajar, correção.

orleanista
Seguidor ou apoiador da Casa de Orleans na França. Defensor do Rei Luís Filipe I, Duque de Orleans.

orlón
É o nome patenteado de uma fibra sintética usada para tecidos. Nome da fibra acrílica. Foi desenvolvido por Du Pont.
Nome comercial dessa fibra.

orm
ORM é a sigla em inglês de mapeamento objeto-relacional (mapeamento objeto-relacional), que é uma técnica de
programação para gerenciamento de dados.

orma
O termo correto é passado. Significa molde, modelo, caimento, modelo, projeto, módulo, exemplo.

ormuz}
Ormuz} é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Ormuz", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
Ormuz. É o nome de uma cidade e que também dá o nome a ilha a um estreito na entrada do Golfo Pérsico. A cidade
como tal já não existe e o mais próximo está atualmente a cidade iraniana de Bandar Abbas. É o lugar onde a maioria
dos petroleiros de passagem no mundo.

ornear
Em algumas partes da Espanha (leão, Zamora e Galícia especialmente) significa rummage. Som emitido pelo burro ou
burro. Com h, assar é aquecer ou assar no forno.

ornitóloga
Mulher que está envolvida no estudo das aves. Biólogo especializado em Ornitologia .

ornologia
Acho que a pergunta é sobre Ornitologia. Se assim for, é o ramo da zoologia que enfoca o estudo das aves.

oro
Nome de uma cor. Ouro. Nome de um elemento químico, cujo símbolo químico é Au e seu número atômico é 79 .
Muito valioso nome de metal. Inflexão para orar, o que significa rezar.

oro negro
É uma das maneiras de chamar o óleo. Te mandam então pelo alto valor comercial (ouro) e cor (preta). É o nome de
um extinto time de futebol colombiano, que tinha sede em Barrancabermeja, Santander. Ele participou em 1971 no
Campeonato profissional. A equipe atual da cidade é chamada Alianza Petrolera.

orobal
É o nome de uma planta medicinal. Também é conhecido como orval, grande grama de amora ou grama de amora,
gingseng indiano, bufera, sino, vitania, tomate do diabo ou ashwagandha, que em sânscrito significa que cheira a
cavalo. Seu nome científico é Withania somnifera e pertence à família Solanaceae. Esclarece-se que o oróbal também
é chamado de orobal para outras espécies do mesmo gênero Withania, como frutescens e aristata.

orocalco
Nome de um metal valioso na antiguidade. É o nome de uma liga natural de Zinco, Cobre e Chumbo. Significa que
parece ouro, semelhante ao ouro. Oricalco ou aticalco também podem ser usados.

orodofono
O termo correto é odorofone. É um neologismo. É um dispositivo que emite odores e projeções holográficas
simultaneamente. Dispositivo que projeta imagens olfativas. É uma invenção do escritor Ray Bradbury.

orofaringe
Significa que se relaciona com a boca e a garganta.

orondo
Na Colômbia, tem vários significados. Significa orgulho satisfeito, completo, feliz, orgulhoso, presunçoso, gordo,
gordinho, grosso, espuma, inchada, inflado, crescido, acreditava. Ele também é usado simplesmente para indicar uma
barrigona grande e todo o navio.

orontes
É o nome de um rio que nasceu no Líbano, pela Síria e parte da Turquia. Desagua no mar Mediterrâneo. É também
conhecido como Rio ou rebelde rio, o rio que flui para trás.

oropiente
O termo correto em Mineração é oropimente. É um dos nomes que recebe um sulfeto arsênico. Também é chamado
de trissulfeto de arsênico. Sua fórmula química é As2S3. É amarelo, de aparência terrosa e geralmente está
associado com rega.

oroponga
É um nome comum dado em algumas partes do Brasil ao pássaro chamado bellringer, tocador de sino barbudo ou
tocador de sino barbudo. Também é conhecido como averano ou oroponga nordeste. É um pássaro-canção da família
Cotingidae, seu nome científico é Procnias averano.

orosi
Orosi é o nome de uma aldeia na Costa Rica, no Cantão do paraíso, na província de Carthage. É também o nome de
um rio e um vale na mesma área. Orosi também é uma cidade do estado da Califórnia nos Estados Unidos. Orosí, isto
com til (língua Chorotega ou mangue), é o nome de um rei indígena na Costa Rica e o nome de um estratovulcão da
Cordilheira de Guanacaste.

orozuz
É um dos nomes comuns de uma árvore que também é conhecida como alcaçuz, oróso, paloduz, alcaçuz. É um dos
temperos para uso muito antigo. Seu nome científico é Glycyrrhiza glabra e pertence à família fabaceae.

orquesta individual
É um personagem que executa música pressionando ou usando vários instrumentos ao mesmo tempo. Artista de rua
que executa a música com vários instrumentos simultaneamente.

orqueta

O termo correto em espanhol é Wye, com h. É a articulação de um tronco com um galho da árvore. Bifurcação de um
tronco. Elemento de madeira em forma de e. Também é uma ferramenta que é usada para lançar o feno ou a colheita.
Orquestras sem h é o epíteto de uma espécie de peixe chamado Chloroscombrus orquestras da família Carangidae.

orqui
Prefixo de orquídeas em espanhol, vem do prefixo grego Orchi ou orchis, que significa testículo ou em forma de
testículo.

orquialgia
Na medicina, é o nome da crônica dor escrotal. Também conhecido como orquidinia, dor testicular.

orquidario
Local onde as orquídeas são cultivadas ou exibidas. Você também pode usar o termo orquídea.

orquidarium
É o mesmo que uma orquídea. Lugar onde as orquídeas são cultivadas ou exibidas. Parte de um Jardim Botânico
onde estão localizadas orquídeas. Exposição de orquídeas ou orquídeas.

orquis
É a castilianização da palavra latina orquídeas, o que significa testículo. É também o nome de uma variedade de
orquídeas que vem da China e pertence à família orchidiaceae. Caracteriza-se pelo desenvolvimento preferencial no
solo.

orquídeas
Orquídea Plural. É o nome de uma flor e um grande número de plantas pertencentes à família Orchidaceae. A palavra
é de origem grega e significa testículo, fazendo referência à forma e arranjo de seus tubérculos. São mais de 20. Mil
espécies. Nome de um bairro do norte de Bogotá. Nome de CED em Bogotá ( Centro Educacional Distrital ).

orre
Na língua lunfardo significa preguiçoso, preguiçoso ou também pobre. Estou rasgando. No dialeto Tehuelche ou
Aonikenk (também chamado patagônia) significa dente . Silo , onde os grãos são armazenados. Nome de uma
localidade norueguesa no condado de Rogaland.

orso
Orso língua italiana que significa urso, ursid.

ortega
É o nome de um município da Colômbia, no departamento de Tolima. É um sobrenome de origem espanhola. É um
dos nomes comuns de um pássaro em Espanha, da família Pteroclidae, seu nome científico é Pterocles orientalis e
também recebe os nomes de ganga, ganga ortega, entre outros ganga ibérico. Eles são muito semelhantes às
perdizes e pombas, por que anteriormente era considerado galliforme e columbiforme.

ortiba
Na Argentina significa delator, delator, toad. É um termo de linguagem lunfardo.

ortiga
É o nome de uma planta que possui folhas pungente. Essa pica, qual pringá. Latim Urtica, urtiga, é um género de
herbáceas, geralmente caracterizado por ter folhas com ardor os cabelos ou que tocá-los produzir urticária, comichão,
mordendo.

ortiguilla
É um dos nomes comuns da anêmona ou anêmona do mar. Seu nome científico é Anemonia sulcata e pertence à
família Actiniidae. É um organismo aquático marinho. Urtiga do mar também pode ser chamada ou pringona.

ortiz
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola (Basco). É o nome de um município da Venezuela no estado de
Guárico. É o nome de um rio de Espanha, afluente do rio Piedra, na província de Saragoça, perto de Calatayud.
Último nome do actual rainha de Espanha.

orto
Significa princípio, origem, nascimento, começo. padrão, base . Nome dado ao momento em que uma estrela ou sol
aparece no horizonte. Nascer do sol, amanhecer. É também um prefixo.

ortotalianismo
É a suposta maneira de alimentar bem e de uma forma saudável, sem causar qualquer tipo de mal para o corpo.

ortraud
Acho que a pergunta é para Artaud. Se assim for, é um sobrenome francês. Sobrenome de um poeta e dramaturgo
francês, nascido em Marselha, cujo nome completo é Antoine Marie Joseph Artaud, mais conhecido como Antonin
Artaud. Ele é considerado o pai do teatro cruel ou da crueldade. Artaud também é o nome de um álbum do grupo de
rock argentino e um álbum, de Pescado Rabioso e "El Flaco" Luis Alberto Spinetta.

ortro
Na mitologia grega era o nome de um fabuloso cão de duas cabeças. Ele era irmão de Can Cerbero, que tinha três
cabeças. Ele cuidou das vacas vermelhas e bois de Geríon na ilha de Eritia com o pastor Eurition. Ele também se
chamava Gargitio. Ele foi morto por Hércules em seu décimo trabalho.

ortrud
Ortrud é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Ortrud ( nome )." sendo seu significado:<br>O termo correto é
Ortrud, que é um nome feminino alemão, também usado como Ortraud, Ortrude ou Gertrude. É igual a Gertrudis em
espanhol e significa guerreiro virgem e é de origem alemã. É uma personagem da ópera Lohengrin de Richard
Wagner.

ortrude
O termo correto é Ortrade. É o nome de um centro comercial em Barcelona (Espanha).

ortuna
Ortuna é uma palavra abrangente, fortuna sem o f. Ortuño é o sobrenome de um bom jogador de futebol espanhol.
Ortuna é um motivo ou fronteira dos trajes.

oruga
É um dos Estados da metamorfose de insetos lepidópteros. Corresponde ao segundo estágio larval. Os outros são
ovo, pupa, pupa e adulto. Eles são geralmente suaves e rastreamento. É sinônimo de verme, larva e quando eles têm
cabelos dizem animais empalhados ou você hipas. Caterpillar é também um sistema metálico de tração e locomoção
de veículos e máquinas pesadas. Corrente de tração ou carretel.

oruga
É um sistema de acionamento que é usado com tanques e máquinas pesadas. Eles são o elo de plaquetas de metal e
em forma de banda, que deslize sobre alguns pinhões.

oruga
É um sistema de acionamento que é usado com tanques e máquinas pesadas. Eles são o elo de plaquetas de metal e
em forma de banda, que deslize sobre alguns pinhões.

oruga
É um sistema de acionamento que é usado com tanques e máquinas pesadas. Eles são o elo de plaquetas de metal e
em forma de banda, que deslize sobre alguns pinhões.

oruga
É um sistema de acionamento que é usado com tanques e máquinas pesadas. Eles são o elo de plaquetas de metal e
em forma de banda, que deslize sobre alguns pinhões.

orujo
Na Colômbia é a parte residual sólida da bengala, depois de tirar o suco do trapiche. Hollejo, bagaço. Material de
resíduos sólidos em um trapiche. Pele residual das uvas após o passo. Pele de alguns cereais e algumas frutas.
Shell.

orunmila
É a mesma Orula ou Orunla, que são os nomes de um deus da santeria yorubá, adivinhação e sabedoria.

orwelliana
Significa sobre Orwell, produzido ou anunciado por George Orwell, um escritor inglês. É essencialmente tudo
relacionado a ideias, condições, políticas, situações, doutrinas ou práticas que eles vêem em declínio de uma
sociedade justa, livre e aberta. Fatores que destroem uma sociedade livre e aberta. Qualquer fator que elimine uma
sociedade moderna e inclusiva. Totalitário.

orwelliano
É um adjetivo que qualifica todos os fatos, ideias, situações ou condições sociais que são destrutivos para a sociedade
livre e aberta. Sobre George Orwell, relacionado com este escritor ou suas ideias.

orzaga
É um dos nomes comuns de um arbusto forrageamento da família Quenopodicaeae (ou Chenopodiaceae). Recebe
outros nomes comuns como Marism, Marsh, Armuelle, Alimo, Salgada, Salgadera, Sagra, Salty, White-salted. Seu
nome científico é Atriplex halimus.

orzo
Eu luffed ou risoni é o nome de uma massa típica da culinária italiana que se parece com grãos de arroz, embora a
maioria dos grandes. Em italiano orzo significa cevada.

osa
Ursa, mãe dos filhotes. Inflexão do osso. Significa ousado, ser ousado. É o nome de uma constelação. É uma cidade
da Rússia. É uma região, um cantão e um município da Costa Rica. É um sobrenome de origem espanhola, que às
vezes o que escrito no ss. É um tipo de naves de ataque russo. Também é um género botânico pertencente à família
Rubiaceae (isso pertence a Aiello, urso puro que é endêmico para a Costa Rica). Na Colômbia é a sigla para a musical
"Sayco Acimpro" organização que acolhe todos os músicos, compositores e intérpretes. Bem poderia esta palavra
assegurada pelo menos por dois significados, não acha?.

osaba
É uma flexão ossar. Isso significa ousar.

osarizawaíta
Significa que Osarizawa é uma cidade e uma mina kosuno no Japão. É um sulfato (alumínio, cobre e chumbo), do
grupo Alunita.

osasuna
O termo correto é o Osasuna. É uma palavra que no idioma basco significa saúde, força ou efeito. Nome de um time de
futebol espanhol, Pamplona, Navarra e que compete na segunda divisão hoje chamada Liga 1/2/3.

osayacu
Osayacu, é o nome de uma estação de bombeamento da empresa PetroEcuador, localizada na Amazônia Equatoriana,
perto da cidade de Achidona.

oscamente
O termo correto é Sullenly. Pequeno tratamento agradável e ameaçador. Significa maneira hostil, seca, intratável,
desagradável, taciturno, desagradável, vicioso, áspero, tova, franzindo a testa ou forma ameaçadora.

oscurecedor
Implementar, fato ou ingrediente que opaco ou escurece. Remove luz, brilho ou clareza. Aumenta a escuridão ou a
opacidade. Por extensão que produz medo, medo, terror, pânico. Que ameaça. Aterrorizante, assustador, assustador,
ameaçador.

osea
O termo correto é osso. Isso significa em ou relacionados com o osso. Você também pode ser considerado osso,
como um osso ou osear. Significa escolher, pry, cavar, cavar com o porta-malas.

osezno
Nome dado aos filhotes de urso. Ursinho, filhote de urso. Ursinho de pelúcia.

oshota
No Equador e sul da Colômbia oshota ou ochota é o nome de uma classe de calçados. Coriza, flip flop, alpargate. É

um calçado rústico, tecido em cabuya e algodão.

oshun
Virgem da caridade de cobre. Nome de uma divindade Yoruba. Rainha de água doce e molas.

osimandías
É mais adequado ou usado Ozymandías (variante inglesa). Foi uma das formas de chamar Ramsés II, o Faraó do
Egito. Nome de um poema de Percy Bysshe Shelley. Nome de um personagem fictício de Watchmen e uma história
de ficção científica de Robert Silverberg.

osito
Urso diminutivo. Ursinho. Era o apelido ou pseudônimo de um traficante, primo de Pablo Escobar e chamado Roberto
Escobar Gaviria.

osmia
É um género de abelhas, conhecidas como abelhas maçons ou tabiqueras abelhas. Eles constroem algumas divisões
de suas fraldas, com paredes de barro. São amplamente utilizados para a polinização na agricultura. O mais
comumente usado para a polinização de espécies são cornifrons o., o. ribifloris e o. lignaria.

oso de anteojos
É um dos nomes comuns de um urso sul-americano endêmico. Também é chamado de urso sul-americano, frontino,
careto, ukumari, jukumari, urso andino. Seu nome científico é Tremarctos ornatus e pertence à família Ursidae. Na
Colômbia é uma das espécies mais protegidas.

oso ondo
Eles não são termos de espanhóis, mas a língua basca. Isso significa " Muito bem ".

oso panda
Nome comum de um ursid do sudeste asiático. Atualmente só é encontrado na província de Sichuan, no centro da
China. Também é chamado de urso panda gigante ou apenas panda. Seu nome científico é Ailuropoda melanoleuca e
pertence à família Usrdidae. Há também o urso panda vermelho, também chamado panda menor ou panda falso. Seu
nome científico é Ailuropoda melanoleuca, mas pertence à família Ailuridae e não é considerado um urso de verdade.
Ambos são carnívoros, embora o panda gigante basicamente se alimenta de brotos de bambu.

osoondo
Não é uma expressão em espanhol, mas o Basco, que é dizer muito bom, perfeito, excelente.

ostara
Ostze ou Ostara, é o nome de um alemão, equivalente a celebração da Páscoa ou a celebração da ressurreição de
Jesus para os cristãos. É estabelecido em substituição da antiga celebração pagã da primavera. É equivalente ao
atual temporada de abril.

osteictios
É a espanholização do termo Osteichthyes. Em Biologia é o nome dado aos peixes que têm ossos. Peixe com ossos
ou peixes ósseos. Peixe semestrônode.

ostensorio
É o mesmo que ostensorium ou custódia. É o nome de um ornamento litúrgico da Igreja Católica. É geralmente na
forma de um sol que irradia raios luminosos e é usado para armazenar hospedeiros consagrados. É exposto aos fiéis
por sua adoração (exposição do Altíssimo).

osteoporosis
É a perda acelerada da densidade dos ossos, geralmente por causa da idade. Ele é determinado pelo exame de
densitometria óssea Mineral. Em paciente com osteoporose tem alto risco de fraturas e lesões ósseas graves.

ostia
Na Roma Antiga era o nome de uma vila romana e porto que estava na foz do rio Tibre.

ostiopenia
O termo correto é a osteopenia, que é um termo médico. De determinado pelos exames de densitometria óssea
Mineral. Osteopenia é lento dos ossos, por causa da idade, um pouco maior do que o intervalo normal. Perda de
densidade óssea. É considerado um fator um pouco manejável para o paciente, uma vez que pode ser controlado com
dieta e medicamentos. Por outro lado, a osteoporose é a degradação acelerada, o que é negativo e pode ter
consequências, facilidade em fraturas ósseas.

ostomía
É um termo usado na medicina para descrever um procedimento cirúrgico consiste em fazer uma incisão ou perfuração
estoma ( ) em um órgão oco. Pode ser em qualquer parte do sistema digestivo e permitir a saída de 40 de matéria
fecal; Jejunostomia, duodenostomy, ileostomia, colostomia ) , no trato urinário e permitir que a urina escape (
nefrostomia, urétérostomie, vesicostomia ) , diretamente para o estômago para alimentar o paciente ( 41 gastrostomia;
o sistema respiratório 40 w; Traqueostomia ou a cricotiroidotomia, Toracostomia ).

ostracismo
Significa voluntariamente retirar, isolar-se, escondendo. Permanecem ocultos e silenciosa. Não para manifestar-se e
manter o silêncio.

ostracodermos
Isso significa com corpo ou pele blindada ou protegida por uma crosta ou casca. Protegido com armadura, pele muito
dura ou dispendiosa. Era o gênero de peixes fósseis que também eram chamados de Cefalaspis.

osumilita
Significa nascido, residente ou associado com a província de Osumi da prefeitura de Kagoshima, na ilha de Kiusu.
Japão.

otan
É a sigla espanhola da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Também está em francês : Organization du Traité
de l'Atlantique Nord . A sigla é a OTAN, que equivale à Organização do Tratado do Atlântico Norte.

otavita
É o nome de um mineral, quimicamente classificado como carbonato de cádmio. Isso significa que é de Otavi ou uma
cidade da Namíbia foi descoberta em Otavi.

oteaba
Dizer que ele olhou de cima, eu assisti.

oteando
É uma inflexão de vigia. Significa prever, spot, vislumbrar, perceber, descobrir, examinar, observar, verificar, registrar.

oterada
Para dizer que está cheia de topografia de montanhas ou colinas ondulantes, lomerio, collada.

otero
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. Hill ou colina isolada. Local alto e observação no meio de uma
planície ou planalto. Hill, monte de colina, colina. Nome de uma montanha na Cantábria e várias cidades espanholas
(Allende, Candamo, Noreña, Piloña, quartos, etc.)

oteros
Plural de otero. Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. Hill ou colina isolada. Local alto e observação no
meio de uma planície ou planalto. Hill, monte de colina, colina. Nome de uma montanha na Cantábria e várias cidades
espanholas (Allende, Candamo, Noreña, Piloña, quartos, etc.)

otic
É uma abreviação de uma unidade da Universidade Nacional da Colômbia. OTIC é o escritório de tecnologias da
informação e comunicações.

otilar
Voz de alguns animais selvagens. Uivando, rugir, grunhir, Buffalo.

otilio
É um nome masculino de origem latina, que significa Servo de Deus. Variantes masculinas: Odilio, Odilo , Odyllon ,
Obdulio . Variantes femininas: Otilia, Odilia, Odila , Odilona , Obdulia .

oto
OTO é um prefixo de origem grega que significa orelha. Tipo de pequena Coruja, coruja, bujio, currucao. Nome da
variante masculino, Otto. É de origem germânica e significa ter riqueza, o sortudo.

otodinia
É o nome de uma dor que ocorre dentro da orelha.

otoe
É outro nome dado a uma planta comestível do gênero Xanthosoma, da família Araceae. Também é conhecido como
mafafa, chonque, Malanga, cocoñame, ocumo, Bore, yautía, macabo, rascadera, quequisque, Tania e tiquizque.

otomanismo
Conceito que se desenvolveu nos estágios iniciais do Império Otomano. Pensava-se que isso resolveria os problemas
sociais e as tensões que existiam para aquela época no Império. Ele basicamente promoveu a igualdade individual.

otoño-invierno
Binômio da estação fria. Época do ano ou semestre onde ocorrem temperaturas mais baixas. Temporada do ano de
setembro a fevereiro.

otorongo
É outra maneira de chamar o yaguar, jaguar, jaguarete, yaguarete ou tigre americano. É um felino americano, cujo
nome científico é Panthera onca e pertence à família Felidae.

otra expresion en colombia de pelao, es quedarse sin dinero, expresión de la costa caribe de colom
Tem vários significados. 1. Jovem, menino, chinês, goipa, guscope, Bug, menino, menor. Outro significado é nude,
despir-se, sem roupas, empeloto, viringo. Um terceiro significado não é casca, nem casca, nem cutícula. Faz o milho
sem cutícula, isto é empilhado e cozinhado. Com ele são arepas preparados e Antioqueña de mazamorra e isso em
outras regiões chamam-se Peto. E é verdade peeling também significa líquido, sem prata, inclinando, não cinco.

otredad
É a qualidade ou a qualidade da pessoa que é colocada na situação que afeta os outros. É sentir o não-sofrimento em
carne e osso.

otro lubre
Significa outro zip, outro brilho, outro brilho.

ottrelita
Significa nascido, residente ou relacionados com a Ottre, uma cidade belga. É no município de Vielsalm.

otun
O termo correto é Otún, com tilde. Na Colômbia é o nome de uma lagoa e um rio no Departamento de Risaralda.
Visite uma zona de proteção, chamada Otún Quimbaya Wildlife Sanctuary. Figura zoomorfa Quimbaya feito de ouro
puro, que aparentemente representa um pequeno pássaro, mas parece uma réplica exata de um avião de
caça-bombardeiro (Otún Bird).

ouachita
Ouachita escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Ouachita; nome correto )" sendo seu significado:<br>É o
nome de uma montanha, um rio e um condado dos Estados Unidos, nos Estados de Arkansas e Oklahoma. O nome é
derivado da tribo de Washita na área, o que significa " Boa caça " e " Prata cintilante " águas.

outfit
É um termo em inglês muito utilizado por atletas que significa fora de forma, na pré-temporada, em preparação para a
competição.

outlet
É uma palavra da língua inglesa que significa deixar sair, saída, balanço, do inventário. Na Colômbia são lojas
especializadas em vendas de saldos de estoque, são muito usados pelos baixos preços de marca reconhecida e
produtos caros.

outrossim

É um termo em português que significa da mesma forma, da mesma forma, da mesma forma. Dem, igualmente.

ova
No computador, ciência é a abreviatura de objeto de aprendizagem virtual. É uma maneira de se referir a ovo,
especialmente quando existem muitos (tais como aqueles de peixe). Ovo fecundado ou fertilizado. ROE, ovo.

ovejas
Plural de ovelhas. Ovelhas, carneiros, cordeiros ou fêmeas de ovelhas. Na Colômbia é o nome de um município
pertencente ao Departamento de Sucre. Seguidores de um pastor. Eles pertencem a um rebanho ou a um paroquiano.
Fiéis, paroquianos.

over hall traduccion
São palavras da língua inglesa que quer dizer sobre o salão, corredor ou trilha, duto ou tubulação. No uso da indústria
de óleo o termo revisão para indicar, tubulações de limpeza ou manutenção geral de um computador, que envolve a
desmontagem, limpeza e remontagem.

overhall
É uma revisão mais indicada. É um anglicismo que significa revisão, manutenção geral. É um termo técnico usado em
Engenharia e Mecânica. É um tipo de manutenção preventiva e corretiva geral que é realizada para todos os tipos de
motores. Envolve a produção da operação, portanto deve ser bem programada se você quiser continuar produzindo.
Este termo é mais comumente usado na aviação e na indústria petrolífera.

overo
Olho que destaca a parte branca. Casaco de cavalo com grandes manchas brancas irregulares que saem do abdome.
Em Espanha, é o nome de uma aldeia de Trasona, nas Astúrias.

overol
Na Colômbia, é o mesmo que o macaco. Figurinos para uma peça com abertura de zíper, que os trabalhadores usam.

oviboro
oviboro é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Ovivoro" no sentido de:<br>O termo correto é ovivoro. É
aquele animal que se alimenta de ovos.

oviedo
Oviedo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Oviedo; nome )." sendo seu significado:<br>Oviedo é um
sobrenome de origem espanhola. Cidade espanhola, capital das Astúrias.

ovil
Lugar fechado onde o gado é mantido. ele também pode ser chamado de dobra, aprisco, majada, lockup, curral.

ovillitos
Plural de ovillito. Diminutivo plural de bola. Na Colômbia, a bola é um fio, cabo ou fio enrolados em uma bola. Bola de
fio, novelo de fio bobinado e forma esférica. Rolos, bolas, meadas de não. Significa, também, sob a forma de ovos
pequenos (derivado do ovo, diminutivo de ovo).

ovniólogo
É o mesmo que aufologista. Ela é uma pessoa que é especialista no fenômeno OVNI. Ele sabe muito sobre discos
voadores.

ovolactovegetarianismo
É um tipo de dieta dietética em que o indivíduo que a aplica consome ovos, laticínios e vegetais.

ovovada
A escrita correta é obovada. Isso significa que você tem em forma de ovo, mas é investido para final é a parte mais
larga. Aovada, ovada, oval. O termo obovado é usado em botânica (com b e v), para indicar o nome de uma planilha
que tem forma de ovo invertido, que é, com o extremo, vértice ou ponta flangeada. Larga no ápice. Elíptica, lágrima
em forma. obovado.

ovoviviparo
Isso significa que a fêmea tem ovos fertilizados dentro de seu corpo (mas que operam de forma independente). Alguns
tipos de tubarões, as raias e algumas cobras são exemplos de animais ovovivíparas.

ovovivíparo
Animal que gesta seus ovos fertilizados dentro do seu corpo e eles param seus descendentes vivos totalmente
desenvolvido. Alguns tubarões, raios e algumas cobras são ovovivíparas.

ox
Na língua inglesa significa boi. Animal usado no trabalho agrícola.

oxalide
É um dos nomes comuns de uma planta, que também é conhecida como alazão, sorder, vinagre, laca, sorvete, azedo.
Pertence ao gênero Oxalis e à família Oxalidaceae. Há muitas espécies.

oxalis
Em botânica é o nome de um género botânico pertencente à família Oxalidaceae (também chamado Averrhoaceae).
Isso significa que eles contêm oxalatos, seu sabor é ácido, picante, azedo ou cortantes. Eles são conhecidos como
alazão, galhetas, nacederas, Aleluia ou gansos. Se ingerido em grandes quantidades é tóxico. Tem muitos usos
medicinais. .

oxamita
Também se chama guañapita. É um oxalato mineral, quimicamente amônio. Foi descoberto nas Ilhas Guañape, no
Peru.

oxálide
São plantas acaules ( 41 Stemless; Eles produzem muitas flores de cores diferentes e têm um sabor amargo. Eles
pertencem à família Oxalidaceae. Eles disseram Oxalis, oxalide, macachín. Existem cerca de 950 espécies e são
nativas da América.

oxiplumboromeíta
É uma classe romeita, um mineral que contém óxidos de chumbo e antimônio. É translúcido e opaco.

oxipucio
O termo correto é occipital. É um termo usado em anatomia e corresponde ao nome da parte traseira e inferior da
cabeça. Base do crânio.

oxímetro de pulso
Em Medicina, é um dispositivo eletrônico que permite medir indiretamente o grau de saturação de oxigênio no sangue.
Também é chamado de oxímetro de pulso.

oxodegradable
É uma classe de plástico que adicionou certas substâncias que facilitam a degradação por oxidação química. Estes
aditivos são geralmente catalisadores químicos contendo cobalto, ferro ou manganês. Eles também são tecnicamente
chamados de prodegradantes.

oyabun
O líder absoluto de um clã da Yakuza. Oyabun significa pai. Tem um conselheiro chamado Saiko-komon. Além disso
tem um exército de advogados, contadores, secretários e conselheiros. O Yakuza tem suas origens em federações de
jogadores e comerciantes rua do período Edo. Estes grupos têm evoluído ao longo do tempo em organizações
criminosas. Os Yakuza são atualmente formados por cerca de 79 000 pessoas.

oyá
Ideal para mulheres da cultura Yoruba. Está estabelecido na Santeria cubana com a Virgem da Candelária e Santa
Teresa de Jesús.

ozatu
Ozatu, é o nome de um dos demônios do Dragon Ball. É muito parecido com um gorila. Há um chamado Ozatu Dorado.

ozatu
Ozatu, é o nome de um dos demônios do Dragon Ball. É muito parecido com um gorila. Há um chamado Ozatu Dorado.

ozen
Nome de uma mulher gigante do reino dos animes.

ozoquerita
É cera mineral ou parafina natural. Significa que hede ou cheira a cera. É o nome de um mineral. Outro nome com o
qual é conhecido é ceresina.

ozuki
Ozuki é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Oyuki", sendo o seu significado:<br>Muito provavelmente
afirmou disse o Oyuki, dado que o japonês e, pronuncia-se quase como soprar. Ela nasceu em Kyoto, em novembro,
filha de 1881 de Kato, seu verdadeiro nome era Yuki. Para sustentar sua família financeiramente aos 14 anos, a
formação de gueixa de Gion começou no okiya à sua tia. Desde aquele momento, era Oyuki, que significa " honorável
reforçado com neve. "

óbelo
Na Tipografia é o mesmo sinal da cruz. Foi usado para sinalizar ou marcar passagens de textos considerados falsos

ou hereges. Ele também recebeu anteriormente pilares acentuados, estaca, ou nomes afiados de palito.

óbelo o daga
Na Tipografia é o mesmo sinal da cruz. Foi usado para sinalizar ou marcar passagens de textos considerados falsos
ou hereges. Ele também recebeu anteriormente pilares acentuados, estaca, ou nomes afiados de palito.

óbice
Algo que se destaca, que torna difícil. Desvantagem, obstáculo ou impedimento. Dificuldade, eu estorbo, eu tropeço.

óbolo
Quer dizer, doação, doação, caridade, ajuda, dom gratuito, contribuição.

óculo
Em Biologia é uma massa de pigmento que é sensível à luz em algumas plantas e em animais inferiores. Vem do latim
e significa olho. Em Arquitetura é uma janela de abertura ou circular na cúpula ou teto e também pode ser chamado de
clarabóia ou vigia. Lente de um olho (óculo ou monóculo). A palavra binóculos indica que eles são lentes para ambos
os olhos.

ódico
Sobre Odin, relacionado com Odin, o deus nórdico. É um tipo de força ou energia vital, que os organismos têm. Está
intimamente ligado à eletricidade, magnetismo e calor. É uma teoria apresentada pelo alemão Karl von Reichenbach.
Polaridade energética dos seres vivos.

óleo
Significa petróleo, oleoso. Técnica de pintura na qual o óleo é usado como aglutinante. Pintura, pintura, trabalho de
um pintor.

ómnibus
É um dos nomes dados para veículos destinados ao transporte de quantidades de pessoas nos centros urbanos.
Também recebe os nomes de ônibus, ônibus, rota, coletivo, bondi, guagua, micro, chiva e mesmo em caminhões de
dizer de México.

ónix
É o nome de uma pedra semipreciosa. Também se chama Onyice. Ônix em grego, significa unha. É um óxido de
aparência vidrada. De acordo com a Associação Internacional de Mineração, não é considerado mineral, mas uma
variedade de ágata ou clacedonia.

ópera
Uma peça em que os artistas cantam seus parlamentos, acompanhados por uma orquestra. Significa trabalho musical.
Composição dramática e musical em que seus diálogos são cantados e encenados, com acompanhamento de uma
orquestra.

órbita
Bacia ou cavidade onde se encontra cada olho, também é o elipsoide de curso que segue um planeta em torno de uma
estrela ou sol.

pa las que sean
PA que estão escritos incorretamente e deve ser escrito como "Pa que é" ser o seu significado:<br>Esta expressão
muito colombiano significa pronto a tudo para trabalhar no que se passa. Sem hesitação. O utilizado é " -PA ". É
sinônimo de " eu mido será todos os ". O que Deus quer.

pa&#39; las que sea
É uma expressão coloquial na Colômbia que significa dispostos a tudo disponível, determinada, sem medo.

paacha mama
O termo correto é Pachamama. Deus totêmico dos Incas. Significa a mãe terra.

paama
É o nome de uma das 83 ilhas que compõem Vanuatu, na Melanésia. Pertence à província de Malampa. É também o
nome de uma língua que, juntamente com o bislama, são falados no leste do país. Também é chamado de linguagem
Paama, paams.

pabellon
O termo correto é Pavilion, com til. Cores de pano simbolizando um país ou uma região. Bandeira, bandeira, bandeira,
bandeira, logotipo, galhardete, emblema. Também chamado de pavilhão na Colômbia para uma seção de um hospital,
uma feira ou algo que pode ser separada, classificada ou diferenciada de acordo com suas características em um
prédio muito grande.

pabellón
Em Arquitetura é uma pequena casa com quatro fachadas ou uma tenda leve. Em um hospital é uma seção especial
para algum tipo de pacientes (também seção de uma feira). Tela com listras coloridas que representam um estado ou
um território. Bandeira, distintivo, banner, pendon. Na Venezuela, é também o nome de um prato típico composto por
feijão, arroz, banana madura frita e carne desmeting. Em Anatomia é a parte externa e visível da orelha. Também é
comumente chamado de afone, átrio, pinna ou orelha.

pabilo
Fio, pavio ou fio que tem uma vela dentro. É a parte da vela que mantém a chama viva. Fibra.

pabla
Inflexão de pablar. É uma maneira coloquial de falar ou falar, acaba por combinar as duas palavras. Mulher masculina
chamada Paul. É de origem latina e significa o menor. Variantes de Paula ou Paola.

pabulo
O termo correto é combustível (com acento). Significa grama, alimento, sustento, nutriente, estímulo, incentivo,
encorajamento, incentivo, comida.

paca
PACA, é um símbolo de uma região na França. Quer dizer Provence-Alpes - Côte d'Azur, que é uma região francesa,
no departamento de Alpes-Maritimes, distrito da cidade de Nice. Tende. Na Colômbia é o nome comum de um roedor
que também disse que a lapa, guartinaja, guatinaja, guagua, borugo, picure, majaz e tinajo. Seu nome científico é
Cuniculus paca e pertence à família Cuniculidae.

pacará
No Paraguai e na região do Rio da Prata, é outra forma de chamar uma árvore de nome científico de enterolobium
cyclocarpum, que é comumente conhecida na Colômbia como orejero, pinon, tampão de ouvido, caracaro. Na América
Central é chamado guanacaste, parota, corotú. Pertence à família Fabaceae.

pacaro
É um nome de empresa no sul da Itália, dedicado à logística, frio da embalagem e o transporte de mercadorias.

pacas
É um roedor da família Cuniculidae. Na Colômbia é conhecida como Agouti paca, guartinaja, guanta, chilo, molon
guagu, goruga, majaz, manchado coelho, guagua, borugo ou lapa. Seu nome científico é Cuniculus paca. Sua carne é
muito apreciada.

pacata
Significa paz, tranquilidade, calma, fleumático. Não muda facilmente. Inalterável.

pacay
É outra maneira de chamar uma árvore conhecida como Jinicuile, cajinicuile, aguatope ou Inga, no Peru. Lá também
vai dizer goiaba. Seu nome científico é Inga edulis e pertence à família Fabaceae. Seus frutos são chamados guamas
ou guabas.

pacá
É uma das maneiras de chamar alguns roedores de pequenos ou médio porte pertencentes ao gênero Cunicilus e a
família Cuniculidae. Eles são também conhecidos como guaguas, paca, lapas, guatinajas ou guardatinajas. Eles estão
nos Andes colombianos. Também é o apocope daqui.

paccha
É uma palavra em língua quíchua que significa universo do mundo, terra, tempo...

pacha
Na Colômbia é o nome que damos para duas bananas que estão conectadas. É também o grupo de pinhões em cada
um dos pneus em uma moto de corrida. Forma de chamar, familiarmente, uma mulher chamada Francisca.

pachaca
Em vários centro-americano países quer dizer fraco, enclenque, canijo, eu entejo, doente, anêmico.

pachacara
pachacara é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Pacharaca", sendo o seu significado:<br>Existe a
possibilidade de que pedir Pacharaca. Significa meztiza feminino, mulata, favelas, favelas. Nível social baixa ou
modesta. Habladora.En Colômbia é uma forma rara de chamar o Guacharaca, que é um pássaro do gênero Ortalis,
ordem Galliformes e da família Cracidae. O nome científico é Ortalis columbiae. É caracterizada por fazer muito
barulho. Eles também dizem Ortalis ou Chacharaca. Espinha de peixe, como instrumento musical.

pachanga
Na Colômbia festa muito alegre, jolgorio. É também um tipo de orquestra que toca ritmos tropicais dançantes.

pachangón
Significa grande festa, muito longa, alegre e barulhenta. Fieston, Parrandón.

pachanguear
pachanguear é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Pachangüear.", sendo o seu significado:<br>Viva de
farra. Fiestear. Fieta ao vivo. Sair para dançar ou ir de pachanga. Ser feliz, muito feliz. A festejar. Enrrumbado ao vivo.

pachanguear
Juergen. Vai ao clube.

pacharaca
Pacharaca é o feminino de Pacharaco. Pacharaco ou Pacharaca é um dos nomes que tem o Aracuã-de-cauda-pássaro
no Equador, Colômbia e Venezuela. O nome científico significa galinha cauda avermelhada. É a família Cracidae. Ele
recebe outros nomes comuns como cocrico, Guacharaca, chachalacos e huachingas. Eles são caracterizados por ser
muito barulhento e são abundantes em florestas colombianas. Por extensão é pacharaco disse alguém, Impetigo, alto,
ultrajante. No Peru significa esfarrapado, mal vestido.

pacharaco
Pacharaco é um dos nomes é o pássaro Ortalis ruficauda, no Equador, Colômbia e Venezuela. O nome científico
significa galinha cauda avermelhada. É a família Cracidae. Ele recebe outros nomes comuns como cocrico,
Guacharaca, chachalacos e huachingas. Eles são caracterizados por ser muito barulhento e são abundantes em
florestas colombianas. Por extensão diz pachaco alguém Impetigo, alto, ultrajante. No Peru significa esfarrapado, mal
vestido.

pachareco
Para dizer que ele perdeu é circularidade ou esfericidade, o que é deformada, achatada ou esmagada. Deformados,
com anomalias, defeituoso.

pacharelas
Plural de pacharela. É um tipo de WAD de Guanajuato. É uma tortilla de milho que é recheada com carne de porco.
Cacto e molho.

pachasco
Nós concordamos, isso é o que eu esperava, então deve ser. Eu já sabia.

pachayota
No México é um doce que é feito com açúcar mascavo e pedaços de Vitoria. É também o nome da planta combina que
na Colômbia chamamos Vitoria ou abóbora. Esta planta também recebe os nomes de cayote alcayota, chilacayote,
pera. Seu nome científico é cidra e pertence à família Cucurbitaceae.

pachá
Pessoa que tem comando e poder. Um personagem rico que vive com muitas comodidades.

pachi
Apelido de um político espanhol chamado Manuel Vázquez Fernández. Pachi Vázquez foi prefeito de Carballino.

pachita
Diminutivo de pacha, Gata. É um dos nomes comuns que dão o México a guacharaca, Ortalis ou pava (ave galliforme).
É também chamado Mutum, Mutum, monte de galinha ou pajuol. Seu nome científico é Penelopina nigra e pertence à
família Cracidae.

pachito
Na Colômbia é uma forma coloquial de chamar gatinhos, gatinhos. Chame a forma de família Francisco Pacho.

pachitos
Plural de Pachito. Na Colômbia é uma forma coloquial de chamar gatinhos, minis. Maneira familiar de chamar homens
do nome Francisco ou Pacho.

pacho
Na Colômbia é um município do departamento de Cundinamarca. Chamada família Francisco.

pachol
No México é um tipo de panqueca fina que é assado ou torrado. Quando comido é crocante e pode ser preenchido
com coco, feijão, batata-doce ou torresmos. Também chamado totoposte ou totopotza.

pachola
No México é também chamado de metate, pacholi, raspado ou bife guadalupana. É um bife feito com uma fina camada
de carne moída que é assado ou frito em uma metate. O pachola é acompanhado com feijão e purê de batatas.

pachona
É um tipo de cão usado na caça. Tem uma boca grande e um focinho quadrado. Cachorro peludo ou peludo.

pachoncito
Pachoncito no México significa suave e almofadado. Na Colômbia significa frouxo, preguiçoso, lento, magra, anêmica,
fracos e impotentes. Também é o diminutivo de Pachon, que na Colômbia é um sobrenome.

pachorra
Na Colômbia, de uma forma coloquial dizer parcimônia, lenta, calma, tranquilidade, catarro, cachaça. ruídos,
frugalidade, Temperança.

pachón
É um tipo de cão usado na caça. Tem uma boca grande e um focinho quadrado. Cachorro peludo ou peludo. Na
América Central é uma maneira de chamá-la de garrafa de plástico reutilizável. Na Colômbia é um sobrenome de
origem espanhola. Sobrenome de um ciclista colombiano chamado Alvaro Pachón Morales.

pachuca
É o nome de uma cidade mexicana do Estado de Hidalgo. Time de futebol da mesma cidade. Em Bogotá, é um termo
cachaco que significa chato, farto, jarta, cansado, irritante, entupido.

pachuco

Significa feio, feio, mal vestido. Também significa vaidoso, vaidoso, orgulhoso. Nome dado no sul dos Estados Unidos
para a pessoa de origem latina que defende sua língua e seus costumes.

pachuda
Na América Central, tem a forma de uma garrafa ou mamãe. Grande garrafa plástica que é usada como uma garrafa
ou outra em animais ou bebês. Este termo é usado principalmente em El Salvador, Honduras e Guatemala.

pachuli
Na Colômbia é uma maneira de se referir a um perfume de má qualidade ou muito extravagantes. Óleo essencial de
cheiro muito intenso. É também o nome de uma planta nativa da Índia, que em língua Tamil significa folha verde
perfumada. Seu nome científico é Pogostemon cablin e pertence à família Laminaceae.

paciencia
Qualidade muito escassa hoje. Significa tolerância, resignação, docilidade, conformidade, condescendência,
passividade, resistência, condescendência.

pacito
Na Colômbia, o termo correto é Pasito, com s. Passo diminutivo. Significa suave, suavemente, calmo. Também
significa silenciosamente ou silenciosamente, sem fazer barulho (e, neste caso, poderia ser aceito com c, como um
derivado da paz, calma, silêncio). Nome de um bambu colombiano por Rafael Godoy.

packs
É uma palavra da língua inglesa que significa pacotes, fardos, sacos, malas de viagem.

packu
packu é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Pacu", sendo o seu significado:<br>Packu ou simplesmente
Pacu, é um dos nomes que se referia a de um peixe nome científico Colossoma período ou Colossoma macroporum,
que também são chamados de Cachama, Garoupa ou tambaquis, pez chato, Berry, mandua. Estes peixes da família
Characidae são caracterizados por terem dentes muito completam e afiados, então ele também disse a cortabolas. Eles
podem ser cultivados em tanques e sua dieta pode ser vegetariano.

paco
Chamada de maneira familiar e coloquial Francisco Pancho.

pacochi
pacochi é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Pacochis" no sentido de:<br>O termo correto é Pacochis e é
de facto uma dança típica da região de San Pedro de Achacachi, na Bolívia. Eles são como na Colômbia, o
"Macheteros" na área de café, mas são os dançarinos vestidos como ou com máscaras e perucas loiras. Eles têm
muitos sinos em seu disfarce e usados facões ou facas grandes. Também poderia dizer-lhes Matachines.

pacotilla
Quer dizer que carece completamente de valor e significado. Que carece de qualidade. Carregando um marinheiro
sem pagar para o transporte de mercadorias. Desvalorizou-se desvalorizada, insignificante, desacreditado.

pacta sunt servanda

É uma frase em latim usada na lei e significa "a obrigação acordada" ou "o que é acordado deve ser cumprido".

pactar
É a ação de estabelecer condições favoráveis para os envolvidos. Na Colômbia, usamos vários sinônimos: Concordo,
concordo, organizar, aliando-se, compreender, envolver-se, tratar.

pacuso
Fedorento, pessoa que cheira muito mal. Pessoa que machuca o diabo.

pacuy
É um dos nomes comuns que dá a árvore de alfarroba, uma árvore da família Fabaceae, no México, e cujo nome
científico é Hymenaea courbaril. Tem muitos outros nomes comuns: Dom, nere, cuapinol, guapinol (México), Jatobá ou
jatoba, jatayva em guarani, comercialização (Bolívia), ou alfarroba (Porto Rico, Panamá, Venezuela e Colômbia).

padecimiento
Significa errado que afeta alguém. Que sofre ou sofre. Doença, doença, indisposição, errado, achaque, condição,
desconforto, sofrimento.

padentrano
Significa cidade, acostumada aos costumes da cidade. É o nome de um registro social de Jorge Marziali.

padiola
Nos tempos antigos era um vagão ou carrinho de mão em que o estrume foi transportado. Ele também pode significar
maca, caminhadas ou parihuela.

pado
Em Montevidéu e Uruguai é a sigla para programa de alta dedicação operacional. É um sistema de patrulha policial em
áreas onde há a maior ocorrência de crimes.

padre helicóptero
Tipo de pai que só se manifesta para seus filhos esporadicamente ou ocasionalmente. Pai de pouco contato com seus
filhos. Pai que só vê seus filhos ocasionalmente.

padrecito
Diminutivo de pai. Forma carinhosa para se referir a um padre ou sacerdote. Bom, Nice ou bonita, quando se refere a
um objeto.

padrecitos
Plural de pai. Diminutivo de pai. Nome coloquial dado para os sacerdotes, os padres e seminaristas. No México há
vermes ou lagartas comestíveis.

padres
Pode significar pais, Patriarcas, antecessores, pais, ancestrais, garanhões, padres, clérigos, sacerdotes. Plural de pai.
Também pode significar inventores, criadores, fabricantes.

padua
Nome de uma cidade italiana e uma província na região do Veneto. Em italiano se chama Padova. Nome de uma
localidade na Colômbia, que pertence ao Departamento de Tolima, no município de Herbeo e localizado na subida ao
Alto de Letras.

padzito
No México é um tipo de tamales doces com passas. Tamale de delicadeza. É semelhante ao que na Colômbia,
conhecida como homefront. É também chamado padzi ou patzi.

pagafantas
Ilusa pessoa apaixonada, que facilmente se apaixona por pessoas que só querem amizade. Pessoa que faz convites
frequentes para outro no espírito de conquista. O termo é formado a partir das palavras pays (inflexão para pagar) e
Fanta, uma marca de refrigerantes populares na Colômbia (gaseosa).

paganos
Plural pagão. Significa idólatra, gentil. Eles acreditam em muitos deuses, em fetiches, em ídolos ou em superstições.
Aqueles que praticam paganismo.

pagar cana
É um termo muito coloquial usado para significar estar na prisão, cumprindo pena por cometer um crime na Colômbia.

pagarra
É um sobrenome na Indonésia. É o sobrenome do Comandante da Polícia em South Swlawesi, chamado Halim
Pagarra. Ele também foi comandante em Jacarta. Ele é um dos oficiais mais graduados do país.

pago en especias
Pagamento em espécie ou pagamento em espécie para dizer que é um pagamento que não é em dinheiro ou moeda
mas produto touro ou serviços.

pagoda
É um dos nomes comuns dados na Colômbia, também conhecido como rodamonte, porco, árvore de tibar. O nome
científico é myrtilloides Escallonia da família Escalloniaceae. Estrutura de arquitetura Oriental dedicado à adoração e
meditação, é geralmente a vários níveis. Estupa.

pahua
É um dos nomes comuns de uma variedade de abacate selvagem. Também é chamado na América Central chinini ,
pagua, coyo , coyocté , kiyo , kiyau , chucte , chaucte , shucte , kotyó (Guatemala), yas na Costa Rica , aguacatón
(Panamá e Colômbia). Pertence ao gênero Persea e à família Lauraceae. Seu nome científico é Persea schiedeana.

pai
Pascoal é escrito incorretamente e deve ser escrito como PAI. sendo o seu significado:<br>É o nome de um programa
do Bogotá saúde secretário, chamado programa ampliado de imunizações, Pascoal, para vacinar crianças e adultos
mais velhos.

paiche

É um dos nomes comuns dados em Iquitos e na Amazônia peruana para o maior peixe de água doce da bacia
amazônica. Também é chamado de arapaima ou pirarucú. É carne requintada. Seu nome científico é Arapaima gigas
e pertence à família Arapimidae.

paico
É um dos nomes comuns de uma planta muito aromática que é usado como um tempero e tem usos medicinais como
um purgativo. É também chamado de epazote, acahualillo, grama sagrada, erva daninha, tasna ou chá Milpa. Seu
nome científico é Dysphania ambrosioides e pertence à família Amaranthaceae. A palavra é de origem Quechua
(payqu) e significa que cheira feio.

paijan
É o nome de uma cidade e um distrito da província de Ascope (departamento de La Libertad), no Peru. É um completo
arqueológico. É para o norte do Peru.

paila
Pouco de cozinha para preparar a comida. Na Colômbia significa pote, panela, pote, frigideira, caçarola. Também de
forma coloquial significa derrotado, superar, oprimido, no pote, vasculhar, nua, sem cinco, sem dinheiro. Nome de um
rio, no departamento do vale.

paila mocha
Na Colômbia é uma maneira muito coloquial de se referir ao inferno. O Averno. boratro, erebo. Reino do demônio ou
do mal. Em nossa cultura popular, assemelha-se a um gigantesco caldeirão cheio de lava e derramando através de
suas fissuras de lava incandescente.

pailar
Pailar é diferente para aliviar. Remédio é calmante, mitigar, suavizar, aliviar. Pailar é para misturar, agitar ou sacudir
um geralmente muito quente em uma paila. Engrosse. Na Colômbia, dizia o termo paila na gíria de rua que friquis, sem
recursos, sem dinheiro no pote. E tornou-se comum para usar um verbo Pailar, para denotar o deixa sem recursos,
sem um orçamento, retirar o apoio financeiro.

pailitas
É o nome de um município colombiano do departamento de Cesar. Faz fronteira com Pelaya, Chimichagua,
Tamalameque.

paipa
Na Colômbia é o nome de um município do Departamento de Boyacá. É famoso por seu festival de bandas, o Lago
Sochagota e suas fontes termais. Pertence à Província de Tundama. Na língua Muisca significa Grande Senhor,
Protetor.

paipai
É o nome de uma tribo Yuman e sua própria língua. Eles são reduzidos a apenas dois municípios: Ensenada e Tecate.
Já há muito poucos indivíduos e é dedicada à pecuária e artesanato ixtle.

paipazo
Na Colômbia, forma coloquial significa ir andar para Paipa. Referência é feita especificamente para ir e banhar-se as
fontes termais da cidade.

paisajista
Pessoa que tem a habilidade de pintar paisagens. É também uma pessoa que projeta ambientes naturais em qualquer
construção. Arquiteto especializado em design ao ar livre. Pessoa que admira paisagens e gosta de fotografá-las.

paisano
Na Colômbia significa coterraneo, conterrâneo, pessoa que é originária da mesma cidade, a nação ou a nossa região.
Significa, também, a vila, cidade pequena, camponês. pessoa de uma cidade pequena ou no campo.

paja
Na Colômbia significa grama, grama ou grama seca, folhas de palmeira seca, restolho, WISP, forragem, palha, palha,
areia, broza, excesso, acessório, conversa, carrinho, cânula, torneira, chave, caneta, Quill. Na Argentina e na
Colômbia é uma forma vulgar de se referir à masturbação.

paja de burro
É o nome comum para cerca de 25 espécies de plantas gramadas na família Poaceae. Também é conhecida como
grama vermelha, cauda de raposa, palha vermelha, cauda de raposa. O nome do gênero dessas plantas é Alopecurus,
das raízes gregas alopes (raposa) e ourus (cauda), que define isso: rabo de raposa. Também é chamado de rabo de
raposa, palha de burro, toad ou barba de homem para outro gênero da mesma família Poaceae, que é o Andropogon,
também chamado Schizachyrium.

paja de burro o rabo de zorro
Eles são dois dos nomes comuns de cerca de 25 espécies de plantas de capim da família Poaceae. Eles também são
conhecidos como grama vermelha, palha vermelha, rabo de raposa. O nome do gênero dessas plantas é Alopecurus,
das raízes gregas alopes (raposa) e ourus (cauda), que define isso: rabo de raposa. Também é chamado de rabo de
raposa e palha de burro, barba de toad ou homem para outro gênero de plantas da mesma família Poaceae, que é o
Andropogon, também chamado Schizachyrium. Eles são considerados uma semente e a consistência dura de seus
ramos causa danos aos animais que a comem.

pajarear
Na Colômbia, foi uma maneira de chamar assassinatos cometidos na floresta, esperando a vítima em uma curva da
estrada. RAID, emboscada. Também foi chamado de pavear. Aves de caça com cauchera ou seta. Viva distraída,
elevada posição. Assustando os pássaros de uma colheita.

pajarero
Na Colômbia é chamado de homem-pássaro um cavalo que é facilmente assustado com outros animais (especialmente
pássaros) ao longo do caminho. Assustador, nervoso. Pessoa que vende pássaros ou os cria. Em relação aos
pássaros. Que come pássaros.

pajarés
O termo correto é palheiro, sem tilde. Palheiro plural. Lugares onde a palha abunda. Há uma chance de eles pedirem
notas promissórias. Neste caso é o plural de nota promissória, que é um documento que garante o pagamento de uma
dívida contratada.

pajarillo
Na Colômbia e em particular são que os planaltos orientais é o nome de um ritmo de música animada. É também o
nome de uma música llanera cujo compositor é Nelson Laya. Nome de uma balada romântica. Diminutivo de pássaro.
Vísceras.

pajarito
É o nome de um município no departamento de Boyacá, localizado na estrada para Aguazul, Casanare, na Colômbia.
É o nome de uma planta parasitária muito invasiva em árvores frutíferas, espalhadas por pássaros. Diminutivo de
pássaro.

pajaro sinsonte
É a mesma Mirla branca ou Paraulata. É um pássaro comum do belo canto. Seu nome científico é mimos polyglottos.
"Mockingbird".

pajaros
Pássaro plural. Significa pássaro. Animal transeunte. Na Colômbia era um nome dado a um grupo armado ilegal ou
tipo de guerrilha e crime partidário há muitos anos. Eram de afiliação conservadora e atuavam principalmente no vale
norte e na antiga Caldas. Quase sempre era feito de camponeses. Era muito semelhante às ações dos chulavitas,
embora fossem geralmente policiais conservadores de Cundinamarca e Boyacá.

pajarraco
De uma forma de se referir a um pássaro grande e feio. Avechucho. Pássaro de desagradável.

pajera
É a caixa ou recipiente onde os canudos são removidos. Provedor de Skinny ( Em palhas de Colômbia para sugar
líquidos, canudos, nem cigarros ).

pajibaye
É um dos muitos nomes comuns que a palma de chontaduro recebe. Também é chamado de pejibaye, pupuña, pipire,
pijuayo, pixbae, chontaduro, cachipay, pifá, pibá, Chima ou Tembe. Seu nome científico é Bactris gasipaes e pertence
à família Arecaceae. É também o nome de uma localidade no Peru.

pajita
Língua da serpente. Também é sinônimo de magro, biscoitos ou palha. Diminutivo de palha.

pajonal
Lugar onde a palha abunda. Lugar onde gramíneas de folhas muito longas gravadas abundam. Lugar onde há muita
palha ou grama de folhas longas. Lugar onde há muitas ervas. Herbazal, herbazal.

pajos
Pajos é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Pajos; nome correto )" sendo seu significado:<br>Pajos é
um sobrenome. Roberth Pajos é o novo Presidente da Ericcson ( Multinacional sueca ) para a América Latina.

pajón
É um tipo de planta de grama que compõe os pajonales, típicos da Tundra Andina. Também é chamado de palha ou
ichu. Na Colômbia é o sobrenome da rainha mundial do BMX ( Mariana Pajón).

pajudo
Na Colômbia significa conversação, feliz, eloquente ou também um mentiroso. Pessoa que fala muito. Deixe-o falar
palha ou carroça. Também dizemos intitulado. Falta credibilidade.

pajuelazo
Na Colômbia, tem dois significados. Ambos são um pouco vulgares: o primeiro é uma maneira vulgar de dizer
inseminação artificial em animais, especialmente com cavalos ou gado. O outro refere-se à masturbação.

pajuerano
É o nome de um Tango instrumental de Elifio Jaime. A palavra no Cone Sul da América do Sul é equivalente ao
camponês, costumes de cidade rural, desconhecido.

pajuo
Na Colômbia e coloquialmente, pessoa que fala muito e geralmente muitas mentiras. Pajudo, mentiroso, locutor,
cubador.

pajúo
Nas Planícies Orientais da Colômbia pajúo ou pajudo significa mentiroso, mentiroso, locutor, título.

pak choi
É uma variedade de repolho originários da china e uso culinário. É também chamado de Bok choy. Seu nome
científico é variedade de Brassica rapa chinensis. pertence à família Brassicaceae.

pakary
pakary é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Paqariy" no sentido de:<br>Pakary ou melhor ainda Paqariy é
uma palavra em língua quechua, que significa nascimento aparecer, criar, se originam.

pakilistli
É uma palavra da língua náuatl, que significa alegria, alegria, felicidade, prazer, prazer.

palabra chui
É o nome do município mais setentrional do Brasil, está localizada no extremo sul do estado do Rio Grande do Sul. Nas
proximidades está uma cidade chamada Chy pertencentes ao Uruguai. É o nome do rio que marca a fronteira entre
Uruguai e Brasil.

palabra guaremate
Mensageiro, Messenger, quem faz perguntas ou leva mensagens. Na Colômbia, nós dizemos a patinar.

palabra lexico
O termo correto é vocabulário (com acento). Significa vocabulário, linguagem, conjunto de palavras que usamos para
comunicar. Vozes, idiom, léxico, terminologia, Glossário.

palabras agudas
As palavras afiadas são palavras que levam o acento na última sílaba. As palavras são para ser pronunciada com
melhor voz no seu final.

palabras de tarahumara a español
Eles estão falando de um dicionário de tradução de uma língua para outra. Tarahumara é uma vila mexicana ancestral,

localizada no que hoje é o Chihuahua, na Sierra Madre ocidental. Também conhecido como Raramuris, conhecido
como o " um pé de corredores " ou " 34 pés alados; por seu hábito de correr descalço.

palabras homofonas
O termo correto é palavras homophonous, com sempre til. São palavras que soam o mesmo, mas têm um significado
diferente.

palabrero
Palavras à solta, configurar o dicionário. Na Colômbia, especialmente na cultura Tulu é um mediador ou corretor,
responsável pela resolução de litígios entre eles. Tulu autoridade. Falador, loquaz.

palabrota
É um aumentativo da palavra, significa palavra Chula, grosseria, vulgaridade, insulto, alho, blasfêmia.

palabrotas
Plural de palavrões. Significa insultos, vulgaridades, grosserias, palavras soeces, palavras vulgares. Juro, é uma
palavra aumentada. Significa palavra soez, grosseria, vulgaridade, insulto, alho, blasfêmia.

palache
É um sobrenome sefardita, também há Pallache, Pallacci e palácios. No México, significa também Peru, norte da
Turquia, chompipe, guanajo, cocono, Turquia, gallopavo, pisco ou peru selvagem. É uma ave da família Phasianidae.
Seu nome científico é Meleagris gallopavo.

paladines
Plural de paladino. Significa herói, campeão, defensor, portador padrão, guerreiro. Heróis, guerreiros, porta-bandeiras,
defensores, campeões.

paladín
Pessoa que ele é caracterizado como um defensor de suas crenças ou pensar muito. Cavaleiro, herói, campeão,
campeão, guerreiro, herói.

palafito
É um tipo de habitação que é construída em uma plataforma suportada por palafitas, estacas ou palafitas. Habitação
que é construída sobre corpos d'água (rios, lagos, pântanos, mar). Na Colômbia há muitas partes (San Marín de
Pajarales, La Mojana , Puerto America , Santa Cruz del Islote , muitas outras partes). Eles geralmente fornecem um
modo de vida muito precário para seus habitantes.

palafrane
É mais indicado para usar palafrén . É o nome dado a um cavalo muito manso, geralmente usado como sela para
senhoras ou crianças. Cavalo suave e lento.

palafrenero
Uma pessoa que está no comando, em um estábulo segurar um animal pelo freio, enquanto os piloto montagens.

palafrén
É usado para descrever um suave, especialmente para as crianças ou senhoras cavalo. Monte, cavalo, cavalo, cavalo,
jaca.

palangana
Geralmente envidraçada plana contêiner que é usado para a lavagem das mãos. Na bacia de Colômbia, Ewer. Bacia
bacia, bacia, balde, Plato.

palanqueta
É um bar ou a folha de ferro grossa que é usada como uma alavanca, haste de ferro que foi usado na artilharia, em vez
de balas. Em essência a duas balas estavam ligadas por uma barra. No México é um tipo de doce em barra de
chocolate, geralmente com coco, noz, amaranto ou especialmente manteiga de amendoim.

palatina
Significa relativo ao palato. Abóbada da cavidade oral. Também relativo ao palácio: é o tribunal, nobre da corte, corte
real, ambiente familiar do Palácio do rei. O nome do guarda do Vaticano (Guardia Palatina).

palazzo
É uma espécie de roupa feminina. É essencialmente uma calça com mangas muito largas que parecem ser uma saia.
A palavra palazzo em língua italiana significa palácio.

palco
Site de alta e privilegiada para assistir apresentações teatrais ou eventos esportivos. Varanda, localidade, lugar,
compartimento, seção.

palenquerita
Palanquera garota. Nascido ou residente em Palenque ou melhor garota San Basilio de Palenque. Maneira carinhosa
de chamar uma palenquera. Diminutivo de palenquera.

