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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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taaparas
São embarcações elaboradas dos frutos secos da árvore de abóbora. Totumas, abóboras, taparas.

taba
É outra maneira de chamar o astrágalo ou maleolo. Bojo do tornozelo. Osso que liga o pé com a tíbia e fíbula.

tabacalera
O local onde o tabaco é cultivado, processado ou negociado. Relacionados ao tabaco.

tabachin
É uma árvore ornamental comum na América Tropical e Caribe. Seu nome científico é Caesalpinea pulcherrima,
pertencente à família Fabaceae. Tabachin é o nome que dás na República Dominicana. Alguns também dizem
Clavellino, Acacia vermelha, Ponciana e flamboyant. Na Colômbia, dizemos Girardot Acacia.

tabachín
É um dos nomes comuns de uma árvore da família Fabaceae. Seu nome científico é Caesalpinia pulcherrima. Na
Colômbia, dizemos clavellino e virundera de Peru. É também conhecida como a flor de Natal, Pulsatilla, flor de véspera
de Natal, sneak, chivatillo e Arara de Cuba.

tabacote
Tabacote, é uma planta de médio, característico de porte o colombiano páramos. Seu nome científico é Senecius sp.
Lá ele com as flores de branco, roxo e amarelo. Eles são popularmente conhecidos como Arnicas. Eles são muito
importantes para o ambiente e, em seguida, o pubescencias ( 41 pelos; cobrindo-os reter a umidade. O mais comum
desses é os Senecio aureus 40 niveus; 41 amarelo; e o Senecio formosianus ( 41 roxo;. Está muito ameaçada pela
destruição dos mouros. Na Colômbia há 57% dos mouros do mundo.

tabanco
Na América significa sótão loft, loft, loft. Também pode significar, gaveta, tenda, quiosque, barraca, barraca. Desde
vendas improvisadas e ruas.

tabanos
O termo correto é mutucas (com acento). É o plural de Mutuca. Eles são um tipo de hematófagos moscas de grande
tamanho, mordendo muito gado. Eles geram o nuches no gado. Moscón, Bumblebee. Pessoa irritante, chata,
impertinente, tola. Eles são moscas da família Tabanidae. As fêmeas são hematófagos e produzem o nuches; os
machos se alimentam de néctar das flores.

tabaquito
Diminutivo do tabaco, tabaco pequeno. Apelido de um manipulador de boxe venezuelano cujo nome completo é
Melquiades Sáenz.

tabarense
Natural da cidade de Tábara, na Província de Zamora, espanha. É mais comumente usado tabarés ou tabaresa.

tabarés
Significa que um Condado da Província de Zamora, na Espanha, tem origem ou se origina de Tábara. Este gentio deu
origem ao nome do homem Tabaré e dos sobrenomes Tabarés e Tabares.

tabarnia
tabarnia é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Tabarnia ( 41 próprio nome;. sendo o seu
significado:<br>O termo correto é Tabarnia. É o nome proposto para uma região da Catalunha, formada pelas regiões
de Tarragona e Barcelona, pela organização " Barcelona não é Catalunha " também chamado de " Plataforma para a
autonomia de Barcelona ".

tabasco
É o nome de um estado do México. A palavra como tal, de origem náumes, significa "lugar que tem dono". Nome de
uma marca de chili muito picante. O nome de um rio mexicano. Nome de dois municípios mexicanos : um no Estado
de Morelos e outro no Estado de Zacatecas. Nome de uma variedade de pimentão e nome de um senhor da guerra
indígena de Potonchán.

tabata
É o nome de um método para perda de peso e perda de peso. Sistema de treinamento intervalado, alta intensidade e
curta duração. Eles são realizados várias vezes por dia. Tábata também é usado. Tábata é um nome de mulher de
origem grega que significa graciosa, ágil, gazela.

tabazo
Tabazo ou taguazo, é um golpe dado com o pé para algo ou alguém ( por exemplo uma bola ou então ) Provém do
palavra taba, que é sinônimo de Astragalus ( 41 osso; ou a pé. Na Colômbia, há também um buraco ou cavidade
grande um sistema principal ou esgoto. Golpe dado com a perna de uma ovelha.

tabernas
Lugares onde as pessoas se reúnem para conversar e beber. Bares, pousadas, naturezas mortas, vinícolas, cantinas,
bares.

tabit
Na língua árabe significa duradouro, aquele que perdura. É o nome de uma estrela na constelação de Órion. Também
é conhecido como "pi" Orion, ? Ori ou? Orionis. É uma estrela que está se aproximando da Terra.

tabla
Significa pedaço de madeira escovada, geralmente de três metros de comprimento, 30 cm de largura e cerca de dois
centímetros ou três grossos. Ferro, folha de pagamento, lista, catálogo, índice, tabela. .

tabla de mendelejeff
O termo correto é a tabela de Mendeleyev ou de Mendeleev. É a mesma tabela periódica dos elementos químicos.
Desenvolveu o químico russo Dimitri Ivanovich Mendeleiev.

tabla mendeliana
Significa estabelecidas por Mendel. Um defensor das teorias genéticas de Mendel. É uma tabela básica de botânica
genética, estabelecida por Gregor Johann Mendel, monge e cientista de origem tcheca.

tabla pitagórica
É uma caixa simples para ensinar as crianças a tabuada. Na direção horizontal é uma sequência de números, e o
mesmo é verdadeiro em uma direção vertical, o cruzado entre um número de vertical e uma horizontal, seu produto ou
múltiplo.

tablado
Na Colômbia é uma plataforma construída sobre pranchas de madeira, onde as apresentações públicas são
apresentadas. Palco, galpão, plataforma, palco, tribuna, palco.

tablaje
Na Espanha, play house, garito. Lugar onde o tahur está fechado. Quadro de mesa, entablado .

tablazo
Na Colômbia é o nome de uma colina onde ocorreram acidentes aéreos. Bateu com uma prancha.

tablero
Na Colômbia significa tabela larga e longa ou várias tabelas cantando juntos. Superfície de madeira ou outro material,
liso, fino e geralmente quadrada ou retangular, que serve para escrever ou colocar avisos. Significa também, placa de
ferro, painel. Plana, quadrada, magro e com grades que lhe permite jogar xadrez.

tabor
É o nome de uma montanha localizada no norte de Israel onde teve lugar a Transfiguração de Jesus. É na região da
Galileia. No Equador há uma colina chamada Tabor, o mesmo que em Colômbia (município de máo, departamento de
Cundinamarca). Tabor é também que o nome de vários locais nos Estados Unidos é o Estados de Dakota do Sul, Iowa
e Minnesota.

tabora
Tabora é o nome de uma cidade na Tanzânia e capital da região homônima. É também o nome de um famoso bairro
de Bogotá. Tabora também está relacionada ao Tabor (nome de uma montanha).

tabulado
Significa que é organizado em uma tabela, em uma caixa. É uma inflexão de tabular. Isso significa organizar-se em
um índice, papel, folha de pagamento, lista, catálogo. Indexados, anúncio, classificado, ordenados.

taburete
Na Colômbia é um tipo de cadeira com frame de madeira com folhas de couro no encosto e assento. Assento, cadeira.
Nome de um colombiano cidades nos departamentos de Caldas e Boyacá.

taca
É uma inflexão de tacar. Significa cheio de pólvora, uma espingarda fisto ou um canhão. Recarregue. Acerte a bola
de bilhar. Também é a sigla para uma companhia aérea da Costa Rica. TACA: Transporte aéreo da Costa Rica.

tacacho
Em quíchua língua significa bater. É o nome de um prato que é preparado na Amazônia peruana consistindo de
bananas verdes cozidas e marinadas ou esmagadas que são misturadas com carne de porco, banha e sal. No

Equador, dizem bolon. No Caribe, diz Colômbia mofongo e tuco (especialmente no departamento de Chocó.

tacamajaca
É um dos nomes comuns de uma árvore resinosa industriais, medicinais e marcenarias. Seu nome científico é Protium
heptaphyllum e pertence à família Burseraceae. Está localizado na América do Sul. Também conhecido pelos nomes
de ivira yvira, isi, aruru, ysy ysy guasu, yvyra ysy.

tacaynamo
Também se chamava Chimor Cápac. Ele foi o primeiro governante do Império Chimu no Peru. De acordo com a
lenda, ele tinha vindo do mar.

tacha
Na Colômbia é usado como sinônimo de imperfeição, defeito, fracasso, fracasso. Anomalia. É também uma inflexão
de testas, o que significa excluir, para eliminar.

tachihuil
Você quer dizer guisado artesanal. É uma palavra de origem náuatle. No estado de Chiapas, no México, é um guisado
feito com vísceras de porco.

tachira
Táchira é escrito incorretamente e deve ser escrito como Tachira ( próprio nome ). sendo o seu significado:<br>O
termo correto é 40 Tachira; nome próprio ). É o nome de um rio e um estado na Venezuela, cuja capital é San
Cristóbal. O nome vem de uma planta que é expulso de um tom de roxo vinotinto ( ) Ligue para tuntua ou sibidigua-(
Jatropha gossypifolia da família Euphorbiaceae ) Você pode experimentar toxicidade e é usado para fabricação de
sabonetes.

tacho
Na Colômbia, é uma inflexão cruzada. Significa excluir, excluir, tirar de uma lista. Também pode significar censurar,
criticar, censurar, criticar, rotular, qualificar. Na Argentina, eles também chamam de cesta de lixo ou caneca, bem como
uma paila ou vaso ou um taxista. No Peru, tacho significa maconha, navio, caldeirão, contêiner.

tachones
Nas alterações de Colômbia, repisados, substitui.

tachornis
Significa pássaro rápido, pássaro rápido. É o nome de um gênero de aves pertencentes à família Apodidae. Eles são
conhecidos como Swifts.

tachón
Na Colômbia, quer dizer esfregaço, enmendadura, correção em uma escrita. É também um par de listrado Cruz
colocada sobre uma escrita sobre algo que você deseja excluir ou ignorar.

tachu
O nome de uma jovem dançarina de flamenco, do Grupo Los lozadas. Na língua asturiana a palavra significa cortar,
cortar.

tachybaptus
É o nome de um gênero de aves da família Podicipedidae. Eles são conhecidos como somormujos, macaes, patos de
mergulho ou zampullines.

tachycineta
Tachycineta significa que ele se move muito rápido. a palavra é formada pelas raízes gregas Tachy que significa
rápido e kinetas, movimento. É o nome de um gênero de aves da família Hirundinidae. Eles são bem conhecidos
como aviões, aviões ou andorinhas.

tachyeres
Significa que você rema muito rápido. É o nome de um gênero taxonômico de patos da Patagônia. Pertencem à
família Anatidae.

tachymarptis
Significa Raptor muito rápido. Significa que ele agarra muito rápido com suas garras. É o nome de um gênero de aves
da família Apodidae. Eles são conhecidos como grandes Swifts, Swifts reais ou Swifts Equatorial.

tachyphonus
Isso significa que você fala muito rápido, ele produz sons muito rápido. É o nome de um gênero de aves pertencentes
à família Thraupidae. Eles são popularmente conhecido como tangaras, árvores de fruto ou alto-falantes
(chatterboxes).

tacio
Tácio é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Taci ( nome )." sendo seu significado:<br>O termo correto é
Tácio ou melhor ainda Tito Tacio. É o nome de um rei que dividiu o trono com Romulo na Roma antiga de sabino.
Hersilia pai, cônjuge de Romulus.

tacitas
Diminutivo de copos. Poços, copos pequenos. Nome genérico dado a filhotes de raças pequenas.

taclla
É uma ferramenta agrícola nativa dos Andes peruanos. É basicamente um punho longo pá que os incas usam desde
os tempos antigos. Sua permissão para ser empurrada com o pé no chão duro.

taco
No México é uma tortilla enrolada, recheada com carne, frango ou outros ingredientes. Em dinamite de bar de
Colômbia. Na região do colombiano paisa trancon, caos veicular, congestionamento de carros. Vara para jogar bilhar.
Amontoar-se na garganta. Cap.

taconazo
Aumento do calcanhar. Bateu com o calcanhar. Bateu com o calcanhar.

tacuacín
É um dos nomes comuns dados na América Central para um mamífero e um marsupial carnívoro, também conhecido
pelos nomes de Muça (Peru), gambá-comum, raposa, gambá, runcho, chucha ou fara. Seu nome científico é Didelphis

marsupialis e pertence à família Didelphidae.

tacuara
Tacuara incorretamente escrito e ele deve ser escrito como Tacuara ( é um apelido ). sendo o seu significado:<br>É
um termo em guarani que significa bambu, bambu. É o apelido de um jogador paraguaio chamado Oscar Cardozo e
dizer " Tacuara " por ser alto, forte e fina.

tacuaras
Tacuaras é o plural de Tacuara. Tacuara é outro nome para o qual você tem o bambu Guasdua, bambu ou Guafa. Seu
nome científico é Bambusa guadua ou Bambusa angustifolia e pertence à família Poaceae. É muito útil para a
construção porque é altamente resistente. Tacuara no Paraguai é o nome de uma cidade, que pertence ao
departamento de Ñeembucú. Significa solo fértil. Como um apelido, que significa magro e alto, Stringer.

tacuarembó
Na língua guarani significa cana rebrota ( 41 filho; ou tronco. Por extensão significa jovem esbelto. É o nome de uma
cidade e um apartamento no Uruguai. A mesma região do time de futebol uruguaio.

tacuarí
Tacuari em língua Guarani significa o filho de Deus. Nome do Rio Uruguai. O nome do vapor da Marinha paraguaia
que lutou na guerra da Tríplice Aliança. Lugar do Paraguai, Cabañas geral, onde derrotou o General Belgrano. Equipe
de futebol paraguaio com base no Barrio Jara de Assunção. Paisagem Argentina na província de Buenos Aires.

tacuchar
É uma palavra de origem quíchua e significa preencher, preencher até o topo ou limite, geléia, satura. No México, há
também um cross-play e lá a palavra é de origem Tarasco (tacuche) e significa vestir-se bem ou elegantemente.

tacuche
No México é um vestido tradicional ou traje do homem. Roupa masculina tradicional em México. É também uma forma
depreciativa de chamar taco (comida mexicana).

tacurú
É uma palavra de origem guarani, que é usada para chamar um tipo de formiga, comum na região do Chaco. Seu
nome científico é Camponotus punctulatus e pertence à família Formicidae. Ele também recebe o mesmo nome de
seus ninhos, que geralmente são argila e que se destacam visivelmente na savana (até a altura de uma pessoa). Eles
também são comuns na semeadura de arroz. Também é chamado de tucurú para ninhos de cupins. Na Colômbia são
chamadas topias ou tupias.

tadorna
Significa pato manchado. É um género de aves da família Anatidae. Eles são conhecidos como frascos brancos, patos
manchados, peeps.

taekwondista
É o atleta que pratica artes marciais sob a forma de Taekwondo. Estudante de Taekwondo. Taekwondo é uma arte
marcial coreana. Taekwondoin ou Taekwondoca ( Pouco usado ).

taeniopygia
Tem uma fita nas nádegas (ou uma listra na cauda). É o gênero de aves da família Estrildidae. Eles são conhecidos
como o diamante mandarim.

tafetán
É uma espécie de tecido. Tecido muito espesso de seda.

tafonomía
É um ramo de ciências forenses e também de Paleontologia que é responsável por estudar a formação de depósitos
fósseis e processos de fossilização. A palavra é formada a partir das raízes gregas taphos (enterrando) e nomos
(padrão. regra, lei).

tagarotes
Pode significar escriba, ou auxiliar de um tabelião. Escritor, substânciador. Ele também pode ser um homem alto e
sem baque. Sinônimo de glutão, tragão, usado. É também uma espécie de falcão peregrino ou falcão berberia. Seu
nome científico é Falco pelegrinoides e pertence à família Falconidae.

tagito
Tágító é uma plataforma web que permite aos usuários vender seu conteúdo descarregável para seus blogs, sites ou
redes sociais

tagucas
tagucas é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Tag: UCAS." sendo seu significado:<br>É a Tag correta:
UCAS. É uma expressão em inglês indicando um endereço de e-mail ou página da web. UCAS é a sigla em inglês das
universidades e faculdades 40 serviço de admissões; Serviço de admissão em faculdades e universidades, ) Marca é a
marca.

tahalíes
É o plural de tahalí. É o nome de uma correia que vai do ombro até a cintura e serve para pendurar uma espada ou um
tambor. Alça de couro que cruza peito e costas que serve para segurar a bainha de armas brancas.

tahas
Plural de Taha . é uma palavra de origem árabe. No antigo Reino de Granada era o nome de um tipo de divisão
territorial que equivale a distrito ou região.

tahini
Tahini, tahina ou tahine, é o nome de um prato de origem árabe composto por uma pasta feita com sementes moídas
de gergelim ou gergelim. É um ingrediente essencial para fazer hummus de grão-de-bico ou purê ou ganush baba que
é um purê de berinjela.

tahona
É um termo usado na Espanha e tem dois significados. Pode significar padaria, estabelecimento onde o pão é
preparado e vendido. Também significa moinho que é puxado por animais, especialmente bois ou cavalos.

tahuantinsuyo

Significa o reino das quatro regiões ou das quatro divisões. Era o nome dado ao antigo Império Inca. Você também
pode usar Tawantinsuyo.

tahures
O termo correto é jogadores (com til). Plural de jogador. Na Colômbia para dizer muito expert no jogo, astuto,
trapaceiro, vigarista, marrullero. Viciado no jogo, ludopata.

taika
Pode ter vários significados. Taika foi um período ou era na história do Japão que durou 5 anos (645 a 650). Precedeu
a Era Hakushi. Taika também é o nome masculino originário da Oceania (Maori). Nome artístico de um ator, diretor e
roteirista, conhecido como Taika Waititi, seu nome real é Taika David Cohen e ela é neozelandesa. Nome de uma
estrela na Constelação Lagarto (Lacerta). Em finlandês significa feitiço, magia.

taikonauta
Homem ou mulher do espaço chinês. Um (ou uma) taikonauta é astronauta uma (ou uma) de origem chinesa.
Astronauta chinês, cosmonauta chinês. Origina-se a palavra do idioma mandarim chinês taikon, que significa espaço.

tailin
É o nome de uma cidade na província de Shanxi, China. Na língua chinesa significa fila. É usado como nome de
mulher ou homem. Lee Tailin é o nome de um jogador de futebol da China Taipei ou taiwanês (em alguns textos ele se
gaba como Lee Tai-Lin).

tailoring
É uma palavra em inglês que significa alfaiataria. É também uma forma de chamar a atividade para aplicar as
experiências de outras pessoas, para o melhor desenvolvimento de uma atividade. Analise sucessos e fracassos de
outros.

taimada
Significa sobreposição, astúcia, bellaca, ladina, marrullera, hipócrita, disfarçada. Pessoa que esconde seu verdadeiro
jeito de ser.

taimadas
Plural de taimada. Significa sobreposições, astúcia, bellacas, ladinas, marrulleras, hipócritas, disfarces. Eles
escondem seu verdadeiro modo de ser.

tainos
Taino é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Taino", sendo o seu significado:<br>O termo correto é 40
Taino; Com til ). Povos indígenas originários da América do Sul, das bocas do Orinoco. Eles habitavam nas Bahamas,
grandes Antilhas e a parte norte das Pequenas Antilhas.

taipa
É um tipo de organização tribal na Chechênia. É o nome de uma ilha na região administrativa de Macau. Implementar
isso é usado em um trator para fazer os sulcos em uma lavoura de arroz.

taipán

É um dos nomes comuns de uma cobra australiana muito venenosa. É o veneno mais tóxico das cobras terrestres do
mundo. Eles pertencem ao gênero Oxyuranus e à família Elapidae. Ultimamente, uma espécie de cobra taipán foi
descoberta na Nova Guiné.

tairi sania nai
É o fonema em nome de um partido político da Grécia, chamada Associação Popular Amanecer Dorado ( Traduzido às
vezes como Alba ou Aurora Dourada ). É orientação neo-nazista e caráter fascista e racista e xenófobo. É dirigido e
acaudilla Nikolaos Michaloliakos, um exmilitar grego.

taironas
O Tairona ou Tayrona são uma grande família de indígena colombiana vivem no sopé do Sierra Nevada de Santa
Marta. Sua cultura é muito avançada e sempre procurar proteger a natureza acima de tudo.

tairy
querer é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Tairi", sendo o seu significado: na mitologia de Mangareva
(Polinésia francesa), Tairi (Ta'iri) é o Deus do trovão.

taita
Na Colômbia significa pai, pai, pai. Taita é também o nome de um grupo étnico baseado no Quênia, no Condado de
Taita-Taveta. Entre vários grupos indígenas, Taita também é chamado de um velho sábio, que geralmente é a maior
autoridade. Entre os índios Kamsa, ele é o médico ancestral. Curandeiro.

taiwanés
Significa taiwanesa originária ou natural. Residente ou relacionado a Taiwan. Anteriormente, eram chamados de
chineses nacionalistas. A república e a ilha também eram chamadas de Formosa.

taiwán
Taiwan está escrito incorretamente e deve ser escrito como "Nome próprio Taiwan" sendo seu significado: Formosa é o
nome de uma ilha localizada em frente à China continental, no Oceano Pacífico. Ele também recebe o nome de
Formosa. República Popular da China, que é a capital Taipé. Também conhecido como Taipé Chinês.

taiyangshou
É uma palavra de origem chinesa que significa "O Guardião do Sol". É o nome de uma estrela, que na astronomia
também é conhecida como Alkafzah, Alkaphrah, Koprah, Ursa Major X ou Ursus Marjoris Chi. Pertence à Constelação
do Grande Urso.

taína
Mulheres de Amerindian do Caribe. Arhuacos. Tendo a ascendência dos povos Taíno.

taja
Costeleta, fatia, fatia, fatia (na Colômbia). É uma inflexão de cortar. Em seguida, corte em fatias ou fatias. De corte.

tajadas
Significa fatias, fatias. Cortes finos de alguma coisa. Na Colômbia é uma forma de apresentar e consumir banana,
especialmente madura. .

tajado
Significa cortar em fatias, fatias ou fatias. Inflexão do tajar . Significa cortar em fatias ou fatias.

tajalápices
Plural de tajalápiz . É um elemento desktop que serve para afiar lápis ou ponta os lápis. Na Colômbia também usamos
o termo aguçadores.

tajamar
É um tipo de obra civil que é construída em águas interiores e geralmente perpendicular à costa. Eles ajudam a cortar
a força das ondas na praia. Esporão, dique, barreira, jarillon.

tajante
Refere-se a uma pessoa seca, afiado, incisiva. É forte, vigoroso, categórico, definitivo, estrito, autoritário. Que ele não
rende.

tajantemente
Significa com drasticidad, conclusiva ou determinante, radicalmente, com força. Maneira enérgica e dramática.

tajibos
É o nome dado na Bolívia a uma árvore da família Bignoniaceae, conhecida na América do Sul como Guayacán
amarelo araguaney, floramarillo, canaguate, canahuate, ipe, lapacho.

tajín
Nome do deus Trovão em Totonaco. Nome de um molho mexicano em pó que é uma mistura de pimentão, limão seco
e sal. Marca mexicana de salsa. No norte da África, é um prato popular, composto de carnes picadas e legumes.
Também se chama Tajin. É popular na Tunísia, Argélia e Marrocos (Região do Magreb). Nome de uma área
arqueológica mexicana no Estado de Veracruz, perto da cidade de Papantla.

tajo
Em Colômbia tajo é cortado com uma faca de um pedaço de carne. Tejo é, também, trabalho a tempo parcial que
ocorre durante um dia no trabalho de campo. Tarefa, jornal. Machetazo, fatia, pedaço, parte.

tajuarin
É uma palavra usada no México para nomear um povo indígena de Michoacan, conhecido como o Tahuaros. Índios de
Tamaulipas. Trabalhadores da origem indígena Michoacán, mão de obra barata.

tajú
É uma bebida que os indígenas preparam como café da manhã. O preparo tem açúcar ou mel, água e gengibre. É
uma bebida de tonificação.

takulo
Significa marcado ou designado com terra vermelha ( referindo-se geralmente que as peles dos animais 41. Taku em
quechua é óxido de ferro ou vermelho, terra avermelhada. Taku ou takul também é o nome que dão indígenas
quechuas para 40 Alfarrobeira; Prosopis juliflora ou Prosopis silicuastrum ) Forrageamento, alimentação. Takular é o
mesmo que enjalbegar ( pintar ) tingimento tecido ( 41 vermelho;. Limpeza a seco. Qonchopear ( Conchopear significa

mancha, tintura, enlameada ).

talabarte
Você quer dizer cinto, Correilla, cinto. Elemento como uma tira de couro que é colocada no cinto para pendurar o sabre
ou a espada. Tiras de sela. Ation.

talabartero
Pessoa que tem o trabalho de fabricar ou organizar selas, Galápagos e todos os seus laços. Pessoa que faz
talabartes.

talacha
É um termo usado no México. É o nome de uma ferramenta que também conhecemos como pica ou picareta. Ele é
usado para cavar ou cavar no chão. Talacha também é trabalho duro, trabalho duro e fadiga. Trabalhos Home
extenuantes, também trabalho mecânico em uma oficina. A palavra talacha vem de Tlali uma palavra náuatle que
significa terra.

talache
Significa pica ou zapapica. Ferramenta de escavação ou escavação. O talacho.

talachón
Significa trabalho comunitário, trabalhar em equipe, tratar. É um termo usado no México.

taladradores
Significa que eles perfuram, que perfuram, que fazem buracos ou buracos.

talambuco
Na Colômbia é um recipiente de plástico, usado para o transporte de combustíveis especialmente. Eles têm uma
capacidade de aproximadamente cinco galões. Na Colômbia é sinônimo de jarro, jarro, tambor, pimpina, calambuco.

talamontes
Uma pessoa que é dedicada a derrubar a floresta nativa. Logger, colono.

talanquera
Na Colômbia é sinônimo de bloqueio, barreira, obstáculo, geleia, obstáculo, freio, complicação, impedimento, estorvo,
obstáculo. Cerca, muro ou parapeito. Barras, corral. Barreira para conter os veículos em uma estrada de pedágio ou
uma entrada de estacionamento.

talante
Significa caráter, temperamento, gênio, coragem, natureza, incentivo. Modo de ser, vontade de agir ou fazer alguma
coisa.

talaro
É o sobrenome de um microbiologista dos Estados Unidos, no estado de Idaho. Seu nome completo é Kathleen Park
Talaro. Ele tem escrito vários livros sobre Microbiologia e é Professor há 30 anos para essa matéria. Atualmente é

professor na Universidade de Pasadena.

talasofilia
É um amor intenso pelos mares e oceanos. Atração ou atração para o mar e os oceanos. Febre ou amor do
marinheiro.

talay
Sobrenome de um jogador de futebol australiano. Seu nome completo é Ufuk Talay. Jogou além de sua Austrália
natural, na Turquia, França e Japão.

talcosis
É o nome de uma doença pulmonar, causada pela absorção ou inalação de talco. Também por inalação de poeira.

tale
É uma palavra da língua inglesa que significa história. É uma inflexão de abate, o que significa baixo ou derruba
árvores.

talega
Na Colômbia significa bolsa de valores. Pode ser feito de tecido ou outros materiais, como plástico ou papel.

talegalla
Significa com pés de galinha, pernas grandes. Corta isso. É o nome de um gênero de aves que pertence à família
Megapodiidae. Eles são semelhantes aos faisões, mas maior.

talego
Na Colômbia é uma bolsa ou mochila, geralmente de tecido. Sacos de pano onde trigo ou farinha é embalada. Bolsa
ou mochila, onde os alunos tomam livros.

talento
Significa inteligência, compreensão e nitidez. Também capacidade histriônica. Talento, capacidade, habilidade,
aptidão, presentes. Dá-se a desenvolver uma arte. Nome de uma antiga moeda de acordo com a Bíblia Sagrada.

talentosos
Plural de talento. Pessoas muito talentosas. Significa esperto, inteligente, hábil, destro, capaz, apt, dotado, lúcido.

talevas
Tipo de escudo antigo que protegia todo o corpo do soldado ou combatente. Eles foram usados na era medieval.

talia
É um nome da mulher de origem grega. Isso significa que o que é frutífero e brota com esplendor. aquele que
floresce. Variantes de Thalía e Taalía.

talibana

Mulher Talibã. Mulher que é membro de uma facção político-militar fundamentalista islâmica sunita do Afeganistão.
Um seguidor do idealismo ultra conservador do Islã.

talibán
Um homem que é membro de uma facção político-militar fundamentalista islâmica sunita do Afeganistão. Um seguidor
do idealismo ultra conservador do Islã.

talidad
Thusness é o atributo ou qualidade de mostrar como é. Autenticidade, individualidade. Expresso de forma original e
como sendo exclusivo de propriedade. Irrepetível.

talishte
É uma palavra de uso na América Central. Na Guatemala significa durável, resistente, tem alta capacidade de
resistência, tolerante, teimoso, tolo. Isso é forte diante das adversidades, demanda ou dor. Em El Salvador ele é um
idoso, mas de grande vitalidade.

talismán
Pouco esotérico que supostamente protege-nos perigos e adversidades. Elemento que nos dá boa sorte. Contra,
amuleto de proteção, fetiche, relíquia, figura, imagem.

talkie
Significa filme sonoro, filme sonoro, trilha sonora. É uma palavra em inglês.

talla x
Na Colômbia é o nome de uma cobra muito venenosa. Na Colômbia também chamamos de mapaná. Outros nomes
que ele recebe são nauyaca, quatro narizes, veludo. Nome científico Bothrops asper .

tallarines
Macarrão é um tipo de macarrão seco, liso, fino e alongado. feita com sêmola. Eles são de origem italiana, derivada
da palavra "tagliare", ou seja, cortar, esculpir. Tiras de massa italiana, apresentado em fitas ou longa.

taller
Coloque onde artesanato é feito ou onde você trabalha com as mãos. Local de reparo dos veículos. Um lugar onde
um artesão ou um artista trabalha. Tipo de ensino onde o trabalho em equipe é ponderado.

talmudistas
Pessoa seguidor do Talmude, livro sagrado do judaísmo. Quem gosta de dar ensinamentos rabínicos. Conteúdo do
Talmud. Estudioso do Talmude. Rabino.

talo
Em botânica significa falso tecido. Estrutura da talofitas, plantas que têm sem haste. Corpo de algas e fungos.

talon de aquiles
Calcanhar de Aquiles é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Calcanhar de Aquiles", sendo o seu

significado:<br>O termo correto é " Calcanhar de Aquiles ". Faz referência ao nervo ou ponto fraco, que tem todo ser
ou entidade. Fraqueza, fragilidade e vulnerabilidade.

talpa
É um dos nomes comuns de uma árvore e seus frutos. Também é conhecido como mamon, mamoncillo, quenepa,
mojón, guaya, huaya, maco,. Seu nome científico é Melicoccus bijugatus.

talpanas
Significa pato mole ou pato de olhos pequenos. Era o nome de alguns patos fósseis encontrados no Havaí.

talquitas
Plural de talquita. Em Mineralogy é um mineral da ardósia, seu componente principal é talco. Mineral de dureza muito
baixa.

talud
É a parte inclinada em uma seção de terra. Também pode ser a inclinação da face de uma parede. Encosta, encosta,
encosta (pode ser uma montanha ou o fundo do mar).

taludes
Inclinação plural . Nome que recebe a parte inclinada de uma encosta ou terreno, mais especificamente ao fazer
referência a uma obra de engenharia, como uma inclinação de estrada ou parede ou barragem. Inclinação ou
inclinação parte da borda de uma estrada.

tam
Era o nome da maior companhia aérea que existia no Brasil. Atualmente faz parte da LATAM, já que ingressou na LAN
Chile.

tamal
Tamal é um prato típico americano que geralmente contém farinha de milho, carne de porco ou frango e alguns
legumes. É sempre envolto em folhas de banana e vapor-cozido. Cada Tamale é basicamente a porção de uma
pessoa. Na Venezuela e na maioria da Colômbia também são chamados Hallacas ou Hayacas. Há grande
diversidade em toda a América. Na minha terra é muito famoso e desejado tamal Tolimense. Na Colômbia de uma
forma pejorativa, mulher gorda e mal vestida.

tamal de carne
É a definição de nacatamal. É um termo usado na Nicarágua.

tamalameque
É o nome que é conhecido para um município de na Colômbia, no departamento de Cesar. Seu nome oficial completa
é San Miguel de las Palmas de Tamalameque. Ele é popularmente conhecido pela lenda e a canção da ""Llorona
loca". É nas margens do Rio Magdalena.

tamales
Plural de tamal . Tamal é um prato típico de origem americana que geralmente contém farinha de milho, porco ou
frango e alguns vegetais. É sempre embrulhado em folhas de banana e cozido no vapor. Cada tamal é basicamente a

parte de uma pessoa. Na Venezuela e em grande parte da Colômbia também são chamadas de Hallacas ou abelhas.
Há uma grande diversidade em toda a América. Na minha terra é muito famoso e desejava o Tamal Tolimense. Na
Colômbia pejorativamente, mulher gorda e mal vestida.

tamalona
Parece um tamale. Na Colômbia, pessoa ou mal vestido robusto ou mulher buxom, pessoa colocada muitos vestuários
um sobre o outro e desnecessário. Tamaluda.

tamanaco
Nome do chefe de um povo indígena caribenho, instalado na Venezuela. Estas tribos eram conhecidas como Mariches
e Quiriquires. Nome de navio da Marinha venezuelana, registro GC-24 , ( ANBV-24 ). Na Venezuela há muitos bairros,
shopping centers, campos esportivos e avenidas, que levam esse nome. Sua imagem aparece nas Moedas de Coleta.

tamanduá
É um dos nomes comuns para tamanduá. Também recebe um outro nome comum: oso melero. Tem um focinho e
uma linguagem extremamente longa. É mirmecofago (come formigas e cupins)

tamandúas
Xenartria é o mesmo ursos meleros ou tamanduás. Eles são a família de tamanduá, que em latim significa que comem
formigas. Seu nome científico é Tamandua tetradactyla. Tamanduá ( não til e sem s ) É o nome do gênero. Eles
também comem cupins e são roiginarios da América do Sul.

tamare
Na Venezuela é o nome de uma localidade do Estado zulia. No Peru é o apocope de um insulto.

tamarindo
É uma árvore das vagens, frutos comestíveis, ( Vegetal, ). Muito refrescantes, agradáveis e ácidos sucos são
preparados. Seu nome científico é Tamarindus indica ( anteriormente Diallium sp. ) Pertence à família Fabaceae e
subfamília Caesalpinaceae. Há também um muito bom bicolor arbusto de flores, também chamado de Tamarindo,
Tamaris ou geleia, seu nome científico é Streptosolen jamesonii e pertence à família Solanaceae. É nativa da
Colômbia e Equador. Ele é usado para incentivar os pássaros.

tamariz
Sobrenome de um mágico espanhol, chamado Juan Tamariz. É o nome de um rio da Galícia, também chamado
Tamaris ou Tambre. É também um dos nomes comuns de um arbusto na família tamaricaceae. Seu nome científico é
Tamarix gallica e também é conhecido pelos nomes taray, talaya, atarfe, jam.

tamaulipas
Tamaulipas é escrito incorretamente e deve ser escrito como 40 Tamaulipas; próprio nome ). sendo o seu
significado:<br>O termo correto é 40 Tamaulipas; nome próprio ). É o nome de um dos Estados do México. Sua
capital é Ciudad Victoria e em língua Huasteca significa " Lugar onde o lote " uma reza.

tamán
Taman escrito incorretamente e deve ser escrito como "Taman ( nome correto )" sendo seu significado:<br>É o nome
de um porto de petróleo russo no mar Negro.

tamba
No sul da Colômbia e equador é uma espécie de ruana ou cobertor, geralmente tecido de lã e usado para fugir do frio.

tambaquís
Plural de oscilação. É o nome de um peixe dos rios das bacias amazônica e orinoco da família Serrasalmidae. Tem
dentaduras impressionantes, é onívoro e muito voraz. Também é conhecido como pacú, cherna, gamitana, cachama.
Pertence ao gênero Colossoma.

tambeta
Diminutivo e despectivo de wob. No sul da Colômbia e equador, uma espécie de cobertor ou ruana tecida em lã é
usada para ser usada no frio. Significa romeno, ruthete, implacável. Ruana ou pequeno wob.

tambocha
É um tipo de formiga grande, ruiva e notórios olhos negros, é muito venenosa. Eles são nômades e muito agressivo.
Também chamado de marabunta de formiga, formiga legionária, guerreiro. É confundido com o cachona. Eles atacam
por raizas.

tambora
Nome de um stratovolcán indonésio. Nome de um instrumento colombiano de percussão, um pouco maior que o
tambor e som mais sério. Ritmo musical derivado da cumbia. Nome de parque recreativo e cultural da cidade de
Espinal, no Departamento de Tolima (Colômbia).

tamborero
Significa que ele toca bateria ou tambor. Músico que carrega a bússola com o tambor. Deixe-o tocar bateria.
Baterista.

tamborilero
Pessoa ou criança que é dedicada a tocar ou intensificar o tambor. Conto de Natal tradicional, atribuída ao nome de
Katherine Kennicott Davis.

tambre
Na Colômbia é o mesmo que tapa, represa ou barragem. Estrutura de diversos materiais que são feitos para conter e
represar as águas de uma correnteza.

tambres
Plural de tambre. Na Colômbia significa cobertura, represa, represa, barragem. Parede contendo ou retendo água.

tami mía
Tami mina é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Tami", sendo o seu significado:<br>É o apocope dos
nomes Moderaçao e Tamara. Chamada Tamara e afetuosa de Moderaçao e forma de família. Tami Román é uma
modelo e atriz norte-americana.

tamnofílidos
É o castilianization de Tamnophilidae. Significa que ele ama, ama ou ama os arbustos. É a nome técnico ou
taxonômico família de aves conhecidas como formigueiros, antwrens, Thamnophilidae, bataritos, tiluchies e

ojodefuegos. Eles estão na América Central e América do Sul.

tamos
É o plural de tamo. Na Colômbia, tamo é a palha seca, seca de pasto. Eles também são ouvidos e resíduos já
descascamento do arroz ou qualquer outro cereal. Casca.

tamoxifeno
Em Medicina, é o nome de uma droga que é usada em pacientes com câncer de mama.

tamponador
É o mesmo que reserva. Em química é uma substância que é usada para controlar mudanças drásticas de pH.

tampu
Tampu ou tanpu (Sim, com n) é uma palavra quíchua que significa Inn, alojamento, Pousada, casa de hospedagem.
Acampamento militar. Em tempos de Inca, os viajantes foram subsidiados pelo Estado, com comida e alojamento.

tamtam
É o outro nome do tambor ou tambora, tantan. É um tambor com suporte. Usado no Brasil para tocar samba e
pagode. É de origem africana.

tana
Tana é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Tana ( 41 próprio nome;. sendo o seu significado:<br>O
termo correto é Tana ( nome próprio ). É o nome com que se refere a um jogador de futebol espanhol, cujo nome
completo é Pedro Tanausú Dominguez prazeres. É um volante no Union Deportiva Las Palmas. É o nome de um
município na Noruega e uma cidade chilena. Planta herbácea pertencente à família Asteraceae. É a sigla para uma
companhia aérea.

tanates
Pode significar lixo velho, corotos, trebejos. chécheres, drogados. Rugas ou muitas coisas inúteis ou velhas. No
México é uma bola de arroz com outros ingredientes. Por extensão, bolas, testículos, bolas. Plural de bronzeado.

tanatico
O termo correto é tanatic, com til. Significa relacionados à morte sem violência.

tanatocracia
É um sistema de governo baseado na imposição da pena de morte. É uma forma moderna do regime de terror ou
inquisição. . Governo da Morte.

tanatoestética
Refere-se à "embelezamento" dos cadáveres ou à maquiagem e boa apresentação do corpo de um falecido, para o
véu. Pequenos reparos ou reconstruções também são feitos nesta atividade. Difere da tanatopraxia, que é anterior à
tanatostetics, na qual é realizada higienização, limpeza e embalsamamento.

tanatogeno

tanatogeno é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Tanatogeno" no sentido de:<br>Causa ou causas de
morte.

tanatomania
tanatomania é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Tanatomania; deve ter til )." sendo seu
significado:<br>É um distúrbio psicológico caracterizado por uma obsessão anormal com a morte. Tendências podem
ter suicida ou homicida, o que os torna muito cuidadosos pacientes.

tanatosis
É um mecanismo de defesa de alguns animais, que diante do perigo fingem estar mortos. É altamente aplicado por
sapos, cobras, peixes, pequenos pássaros e insetos. Entre os mamíferos, o gambá faz. Alguns peixes ciclídeos
fazem, mas para pegar suas presas.

tancredismo
Apoio com estoicismo. Tolere ao máximo. Imperturbável. Eles não parecem perceber o perigo.

tancredo
É um nome de origem francesa macho e meio que pensa e dá bons conselhos. O nome de um dos líderes da primeira
cruzada. Foi príncipe da Galileia e Príncipe regente de Antioquia.

tanda
Na Colômbia significa seguir, banheiro, cadeia, sucessão, colheita, cochada. Algo que ocorre ou ocorre em
acompanhamentos ou repetitivamente e em pouco tempo.

tanete
Tanete é o nome de uma cidade e uma província das Ilhas Celebes (Indonésia).

tanga
É uma peça interior muito pequena. Tipo de cueca. Calcinha minúscula. Natação ou roupa interior de mulheres muito
pequenas, que só cobre os genitais e é complementada por cordas ou tiras. Há também interior de fio dental masculino
e maiôs.

tangelo
É o nome de uma variedade de laranja doce. Geralmente é obtido cruzando tangerina e toranja ou tangerina e toranja.
Tecnicamente se chama Citrus x Tangelo.

tangencia
Significa que é um pouco, que roza, ribeirinhos, contíguo. Quer dizer que ele é uma parte do tema, mas não é a coisa
mais importante ou essência isso. Pelos lados. Garantia.

tangerinas
É outro nome que é conhecido para o mandarim. Há este erro como Tangerinas são realmente um subconjunto deles,
porque eles são o resultado de uma hibridação de Citrus reticulata ( Tangerina-) , com a laranja comum, ( Citrus x
sinensis ). Está a dar muitas vezes nomes de Citrus tangerina. Nascido ou vindo de Tânger. pertence à família
Rutaceae.

tangibilidad
Refere-se à qualidade ou qualidade de ser tocado, para ter contato com ele, que pode ser contado e quantificado. Que
você pode ser dado um valor. Contabilidade, concreto, material, obviamente, notório, real.

tangible
Isso significa que você pode tocar, que é palpável. Concreto, material, aparente, real, manifesto, notório.

tangibles
Que eles podem jogar, que pode ser sentidos pelo toque. De forma figurativa, tudo o que pode ser verificado com
precisão. Palpável.

tanguillo
Tango diminutivo, tanguito. Pequeno tipo de pirinola ou peão. Tango diminutivo. Variedade de dança flamenco.

tanguita
Calcinha minúscula, diminuta de tanga, banho ou muito pequenas do vestuário interior feminino.

tania
É um nome de mulher de origem russa e significa bela princesa. Tania 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, Otoe e tiquizque. Na Colômbia é o nome de uma canção composta e
interpretada por Joe Arroyo. Nome de uma marca de meia-noite.

taninos
Substâncias, amplamente utilizadas em limpeza a seco e para o curtimento de peles naturais. Eles também têm usos
medicinais como adstringentes. Devido ao seu teor de ácido tânico, são usados como mordente à fixação das cores
em tecidos e tecidos tão permanentes, algo muito útil na indústria têxtil e tingimento. Eles são muito substâncias
poluentes provenientes de correntes de água.

tanjarina
Tangerina é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Tangerine", sendo o seu significado:<br>É mais correto
usar o termo tangerina, significado de Tanger, originalmente de Tânger. É um dos nomes dados a árvore genealógica
da família Rutaceae e suas frutas do gênero Citrus. As principais espécies são reshni Citrus, Citrus unshiu e Citrus
reticulata. Eles são conhecidos como tanjarinas, tangerinas.

tanjible
O termo correto é tangível. Isso significa que você pode tocar, que é palpável. Concreto, material, aparente, real,
manifesto, notório.

tanque
Carro blindado usado para guerra, geralmente armada com canhões e metralhadoras e em vez de rodas tem sido
controlada. Cisterna ou tanque de vários materiais diferentes, ( Metal, plástico, PVC e concreto ) usado para armazenar
líquidos. Piscina, cisterna.

tanquear

Encha um tanque de carro com combustível. Recarregar combustível. Encha um tanque com um pouco de líquido,
geralmente usando uma mangueira. Transferência, transferência, transferência, derramamento.

tanqueo
É uma flexão de tanking. Significa encher o tanque de um veículo com combustível.

tanto
Na gíria do futebol : gol , placar (coloquialmente na Colômbia pepino).

tantomania
tantomania é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Tanatomania ( deve ter til )." sendo seu significado:<br>O
termo correto é tanatomania. É o anormal obsessão com a morte.

tanygnathus
Significa Long-Jawed. É um género de papagaios da família Psittaculidae e vive nas ilhas do Sudeste Asiático.

tanysiptera
Significa asas longas (cauda ou penas longas). É o nome de um género de aves da família Hacyonidae. Eles são
conhecidos como cubas, alciones ou pescador Marín. Encontra-se no arquipélago de las Moluccas.

tanzania
É o nome de um país africano, cuja capital é Dodoma. É conhecida por suas extensas áreas de reserva natural,
incluindo o famoso Parque Serengueti. O nome foi formado juntando-se às primeiras letras das palavras Tangañica e
Zanzibar.

tañaburra
É um dos nomes comuns na Espanha recebendo uma ave da família Muscicapidae, que também são conhecidos como
a família manchada. Se alimentam de insetos e vive principalmente na Europa e América do Norte. Eu estava
classificada na família da família Turdidae. que também são conhecidos como sapinhos, tordos ou melros. . Seu nome
científico é Oenanthe oenanthe e outros nomes comuns, dados que esta ave migratória são: fornos, fornos comuns,
fornos, fornos norte, Cartaxo.

tañare
É uma inflexão de tañar, o que significa conhecer, conhecer ou adivinhar as intenções de outro. Acho que as
qualidades de outro.

tañer
Significa jogar um corpo de metal que produz vibrações, como por exemplo uma campanha, uma marimba ou um
xilofone. Fazer vibrar um instrumento de cordas. Toque, imprensa, repique, redobrar, dobradura, tocando, tambores.

tañia
O termo correto é tañía, com til. É uma flexão de tañer. Significa soar, a campainha, dobrar, picareta, tambor.

tañir

zumbido é escrito incorretamente e deve ser escrito como toque, tintura. sendo o seu significado: o termo correto é
jogar, se eles se relacionam para fazer um som ou vibrar um instrumento de cordas ou um elemento metálico como
uma campanha ou um triângulo. Toque, imprensa, repique, redobrar, dobradura, tocando, tambores. Talvez também
estão pedindo para tingir-se, o que significa tinturar.

taoiseach
Significa que em Irlandês Chefe de Governo (equivalente ao primeiro-ministro).

tapa
Nas planícies orientais da Colômbia barragem, barragem de parede feito com madeira ou sacos para conter e desviar a
água. Um canal do portão do desvio de água. Tampa, tampa, tampa. Na Costa Rica, é na nádega, nádega. Em
Espanha, é um aperitivo, lanche.

tapa floja
É outro dos nomes que dão no Haiti uma bebida ilegal, também conhecida como clerén, triculí ou pitrinchi. É muito
perigoso consumi-lo porque eles o preparam com extratos de plantas, guarapo e às vezes com metanol ou mais fino.

tapacantos en pvc
Eles são fitas protetoras para móveis, que geralmente são fabricadas com uma resina termoplástica. Bordas protetoras
na mobília.

tapachtlii
Uma carapaça de bivalves. Concha, adorada. exoesqueleto de moluscos pectinido.

tapachula
Tapachula é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Tapachula ( 41 próprio nome;. sendo o seu
significado:<br>O termo correto é 40 Tapachula; nome próprio ). É o nome de uma cidade e um município no estado
de Chiapas México. O nome vem de Tapachollan, que significa em língua náuatle " Terra Toplyak " " Alagadas. "

tapacolas
Maneira sutil de se referir a lombos ou pequenos pedaços de tecido quer cobriam as nádegas dos indígenas.

tapalapa
Tapalapa é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Tapalapa ( 41 próprio nome;. sendo o seu
significado:<br>O termo correto é Tapalapa ( nome próprio ). É o nome de um município do estado mexicano de
Chiapas. Língua zoque significa " Lugar de água alastrando ". " o lugar do wildfire água ". Também há uma cidade
chamada Tapalapa ou Tapalapan no estado de Veracruz, no México.

taparos
capa que você está incorretamente escrito e devem ser escrito como "Táparos", sendo o seu significado:<br>O termo
correto é taparos. Na Colômbia é sinônimo de cabaças ou cabaças ( Frutos da árvore, Crescentia cujete ).
Esforçando-se. Na Colômbia dizemos também taparo um cavalo comum e difícil passagem.

taparte
É uma inflexão da tampa. Isso significa cobrir ou ocultar também.

tapera
o nome de um município brasileiro no estado do Rio Grande é do Sul. Na Argentina e no Uruguai significa casa velha
da casa abandonada em ruínas. Casa feita de paredes ou pisar o chão. No Chile, é uma cidade localizada na
província de Coyhaique.

tapesquillo
Em Honduras é a maneira de chamar a parte de trás da res. Diminutivo de tapesco. Corte de carne que corresponde
ao lombo.

tapia
Na Colômbia e em muitas partes da América é um sobrenome de origem espanhola. Na Espanha, é o nome de um
conselho de Tapia de Casariego. Asturias. Significa também a parede, a parede, construída normalmente com
aterrada. Tapial, parede, parede.

tapices
Tapetes, carpetes. Tecidos feitos à mão que eles têm números de cores como decorações ou projetos. Eles são
atualmente usados no chão, mas originalmente foram colocadas verticais para diminuir paredes frias. Plural de
tapeçaria ( origem provém da palavra tapis em francês ).

tapilula
Tapilula é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Tapilula ( 41 próprio nome;. sendo o seu
significado:<br>O termo correto é Tapilula ( nome próprio ). É o nome de uma cidade mexicana do estado de Chiapas.
Língua Nahuatl significa " Lugar do enforcado ".

tapioca
Farinha de mandioca ou mandioca. Amido de mandioca. É também um dos nomes comuns da planta, Manihot
esculenta, conhecida também como mandioca, a mandioca, a mandioca ou araruta. Pertence à família Euphorbiaceae.
É o alimento dos povos indígenas americanos mais base.

tapir andino
Na Colômbia é outro nome comum dado ao danta de pântano, lanuda danta ou danta montanha. Seu nome científico é
Tapirus pinchaque e pertence à família Tapiridae. Na língua quíchua eles são chamados de sacha ou sacha huagra .

tapires
Antas não parecem nem um pouco um javali. Eles são do tamanho de um grandes mamíferos de vaca. Seu nome
científico é Tapirus terrestris. Vidas do México ao Equador, perto da água, e nós os conhecemos também por outros
nomes: mborevi ( 41 guarani palavra; anta, anta, pinchaque e machista de monte. Sua carne é muito saborosa. Eles
estão relacionados com os cavalos e rinocerontes. Eles têm um tipo de muco de elefante-semelhantes mas muito
menor. Recentemente, uma nova espécie, chamada anta anta pigmeu ou anão, encontrado na Colômbia e no Brasil, e
seu nome é Tapirus kabomani. Possivelmente você está no Peru, Equador e Bolívia. Todos pertencem à família
Tapiridae.

tapiz
Na Colômbia é sinônimo de tapete, carpete, móveis, tapetes, pano, toldo, cobertura de suspensão.

tapín

Tapin é um diminutivo de Cap. Cobertura ou selo metal algumas armas de fogo, especialmente fuzis. A cobertura de
pó de chifre. A cabeça da cobertura da unha.

taponamientos
Significa obstruções. Interrupção de um fluido devido a uma rolha ou obstrução.

tapón
É uma maneira de chamar um trancon, taco ou afunilamento dos veículos. O site fechado, impenetrável e que não
podem ser passados. Aumentativo de tampa. Rolha, tampa. Área da Colômbia, na fronteira com o Panamá, onde não
existem estradas (Tapón del Darién). O Tapón del Darién, está entre o Parque Nacional Katios (Colômbia) e o Darién
(Panamá). Cerro Tacarcuna, permanecendo no âmbito da PAC de Darién.

tapujo
Significa que a capa, ela se esconde, serve como cortina. Ele não vai deixar você ver. Geralmente se refere a truques
ou truques que são usados para que a verdade não transcenda. Decepção, ardil, ardil. É mais usado no plural.

taquear
Este termo é usado em engenharia para denotar que uma construção de módulo deve adquirir uma maior densidade e
que a porosidade do solo deve ser eliminada. Deve ser mais sólida. Significa compacto, tamp, encher, compactar.

taquicárdico
Paciente com taquicardia. Paciente com batimentos cardíacos mais rápidos.

taquifismisa
taquifismisa é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Taquisfigmia" no sentido de:<br>O termo correto é
Taquisfigmia. É um termo médico para dizer a taquicardia, aceleração do pulso.

taquilalia
A taquilalia ou taquifemia é um defeito da fala que consiste em dizer as palavras muito rápido, a tal ponto que às vezes
é ininteligível.

taquineuca
Eu acho que eles pedindo taquipneia. Se é assim, a uma condição respiratória, consistindo de maior frequência na
respiração. Respiração rápida e agitada. Também é possível tentar pedir taikonauta, neste caso, é o nome dado aos
chineses astronautas ou cosmonautas. Homens do espaço chinês.

taquión
Significa rápido grego. É o nome de uma partícula que, em teoria, é mais rápida que a luz. Partícula Superlight.

taquirari
Pode significar na Bolívia mojeño, moxitano, que é do centronorte da Bolívia, encruzilhada. Que é da Beni. É também
o nome de uma expressão cultural dos departamentos de Beni e Santa Cruz, que se chama Canto de la Flecha.

taquito

Diminutivo de taco. Você pode se referir a comida mexicana, ou um pequeno rolo de tecido ou algodão, que é usado
para armazenar o sangue. Taco ou cotonete em forma de salsicha. Também pode ser de madeira e é usado como
chazo nas paredes onde o objetivo é pregar pregos. No futebol é um movimento muito sutil e desequilibradora,
consistindo de ligeiramente a tocar a bola com o calcanhar ou o calcanhar para desviar seu curso.

tar
TAR, é a sigla para uma mexicana companhia aérea baseada em Querétaro, seu nome completo é o transporte aéreo
regional. É o nome de um rio e um vale no Piemonte da Carolina do Norte nos Estados Unidos, desde a nascente até à
foz do Rio Tranters. Daí em diante chamado Rio Pamlico. Apocope de ser.

tarabanco
O termo correto é Trabanco. É o nome de uma marca de cidra e cidra em Gijon ( Espanha ). Cidra de casa produzindo
na Espanha.

tarabilla
Na Colômbia é uma ponte suspensa ou uma espécie de teleférico rudimentar. É usado no campo para atravessar
ravinas onde há montanhas muito acidentados. Citação, Tarabita, ponte suspensa, ponte de corda.

tarabita
Na Colômbia é uma espécie de teleférico muito rudimentar. Consiste em uma cadeira, em uma cesta ou em uma placa
que escorregue através de um cabo. É frequentemente uma ponte de suspensão e é usado em áreas de montanha
muito ásperas para cruzar grandes ravinas. Stonechat, Cítola, ponte suspensa, ponte de corda.

tarado
Sofrendo de taras. Que ele tem problemas mentais. Louco, que perdeu o julgamento, orate, louco, louco.

taragón
É um dos nomes comuns de uma ave típica do Cone Sul da América do Sul. Seu nome científico é Baryphthengus
ruficapillus e pertence à família Momotidae. Recebe outros nomes comuns como: Momoto , yeruvá , juruva , yuruvá ,
burg , jeruvá . Tem uma cor verde predominante e vive quase sempre solitária.

tarahumara
Membro de um povo indígena mexicano se estabeleceu em Michoacán. Eles são conhecidos como pés leves.

taraja
Tábua de madeira que pende das pedras dos moinhos e eles anunciam que está em operação. Zoquetillo, tarabilla.

tarajallo
É um termo usado na Venezuela. Significa acerrated, Burly, refere geralmente a um homem novo muito
corpo-desenvolvido. Na Colômbia, dizemos jayanazo. Gigante, gigantesco.

tarambaina
É uma palavra da língua galego. Você quer dizer tarambana. louco, louco, pouco são.

tarambana
Na Colômbia, significa loucura, de julgamento pobre, irracional. Também usado como um sinônimo para um
desperdício, desperdício, botarate ou botaratas. Você gasta dinheiro sem controle.

tarantela
É um termo de origem italiana (tarantella). É o nome de um ritmo musical típico da região napolitana (Itália). Dança
tradicional que é muito dinâmica, que é executada muito rápido e é típica de Nápoles na Itália.

tarantines
Significa séries de batidas ou de latas dadas com uma correia ou uma cinta, ou todo o outro elemento contundente.
Tiras, fuetazos, rodzos, smacks. punições físicas com algo contundente. Tiras ou tiras de cavalo.

tarantiniana
Você quer dizer o próprio Tarantini. Quem fez ou inventou Tarantini (referindo-se ao futebolista argentino Alberto César
Tarantini). Também pode ser típico de Tarantino ou inventado por Tarantino (Quentin Tarantino, o Cineasta).

tararearlo
É uma inflexão de hum. Significa cantar a melodia de uma canção com apenas o tarara. Hum, canto, mosconear,
cantar.

tararearlo
É uma inflexão de hum. Significa cantar a melodia de uma canção com apenas o tarara. Hum, canto, mosconear,
cantar.

tarasca
Na Colômbia significa JETA, chifre, focinho ou boca de um animal, dente, mandíbula.

tarasco
É o nome de um povo mexicano indígena, com base especialmente em Michoacán. Por Michoacan extensão.

taray
É um dos nomes de um arbusto da família Tamaricaceae. Também recebe os nomes de taraje, tamarix, tamariz ou
tamaris. Também é chamado talaya, tamarisk ou atarfe. Seu nome científico é Tamarix gallica.

taraza
Tarazá é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Tarazá", sendo o seu significado:<br>Na Colômbia Tarazá
é um município no departamento de Antioquia, famosa por sua grande produção de mamões requintados.

tarazcada
Na Colômbia é uma mordida ou mordida de grandes proporções, geralmente causada por um animal de mandíbulas
grandes. Morda, morda, morda.

tarágulo
Era um tipo de faca ou punhal, que era usado nas brigas após as Cruzadas. Origina-se na Ásia Menor.

tarcos
É o plural de tarco. É um dos nomes comuns de uma árvore de lindas flores azuis ou roxas. Também conhecido como
jacarandá, caroba jacaranda, pequeno pavão e gualanday. Seu nome científico é Jacaranda mimosifolia e pertence à
família Bignoniaceae.

tardísimo
É um advérbio de tempo muito usado na Colômbia. Significa que a atividade com um atraso considerável, com muito
atraso. Retrasadisimo, retardadisimo, tardiamente, excepcionalmente, fora do tempo.

tardor
É uma palavra que em catalão significa Outono. Estação onde as folhas caem das árvores. Nome de uma melodia
especial para flauta. Nome de uma escola de artesanato sênior.

targón
Runeterra é muito alto e mythológico em "League of Legends". É também o nome de uma cidade francesa e um
cantão, no distrito de Langón, localizado na região da Aquitaine, Departamento de Gironde. Tipo de escudo antigo.

tarifazo
É um aumento de taxa. É um termo propagandístico, usado pelos comerciantes para atrair a atenção dos clientes e
significa que é um preço ou taxa muito favorável, de um produto que é anunciado. Ganga, barganha, oferta,
oportunidade.

tarijeño
É um boliviano nascido, residente ou relacionado com a cidade ou com o departamento de Tarija.

tarima
Na Colômbia é uma estrutura de madeira elevada que é instalada em locais públicos para apresentar shows.
Embarque, stand, tablado.

tario
Francisco Tario, pseudónimo de Francisco Peláez ( Cidade do México, em 2 de dezembro de 1911, Madrid, Espanha,
1977 ) foi um escritor mexicano. Algumas de suas obras Ragu de vitela, entre seus dedos gelados e a noite do caixão.

tarín
É o sobrenome de um excelente e jovem futebolista espanhol que atualmente joga no Levante. Seu nome completo é
Rodrigo Tarin Higon. Ele esteve na Espanha e na Europa, Campeão Júnior em categorias de juventude.

tarja
É o nome de uma mulher de origem finlandesa. Significa consagrado a Deus. Também é considerada a variante em
língua finlandesa de Daria (nome grego), que significa tipo. Nome de uma cantora soprano lírica da Finlândia. Seu
nome completo é Tarja Soile Susanna Turunen Cabuli . No México é chamado de tarja para uma lava-louças ou pia.
Tipo de pequeno escudo velho, que só protegia o peito.

tarjeta
Na Colômbia, iD usado por menores. Documento de identificação . Também pode significar guia, papelão, documento,

cédula, etiqueta. Além disso, também pode ser um cartão postal, uma impressão ou um squela. Cartão.

tarjetazo
É uma maneira de chamar o crime que é consumido com cartões clonados. Roubo com cartões clonados.

tarlipes
Significa gônadas masculinas. É uma maneira de se referir aos testículos. Gabriel García Márquez, também utilizado o
termo tompiates, enquanto também significa cesta ou cesta. Bolas, mochilas, malas, bolas, ovos.

taro
É um dos nomes comuns de uma planta de tubérculo comestível. Também é chamado de malanga, ocumo, kalo, cará.
Seu nome científico é Sculent Placesia e pertence à família Araceae. Taro também é o nome de uma ilha na província
de Choiseul, nas Ilhas Salomão. Nas Ilhas Canárias está o nome de uma construção cilíndrica na qual os queijos de
leite de cabra são curados. Na Alemanha é um sobrenome.

taromenane
É o nome de um pequeno equatoriano nômade grupo indígena, que permanece em isolamento voluntário na região de
Pastasa e Orellana. Acredita-se que atualmente estão dentro do Parque Nacional Yasuní. e que seus membros em
média cerca de 200 ou 300. Eles foram afetados pela exploração de petróleo na área.

taronja
É uma palavra em catalão que significa laranja, toronja, uma fruta cítrica pertencente à família Rutaceae. Nome da
fruta. Nome de uma escola de espanhol, que existe em Valência, Espanha.

tarot
É um tipo de deck usado para adivinhação e cartomance. É composto por 78 cartas.

tarpa
É o nome de uma vila na Hungria. Está localizada na planície norte do país.

tarpan
O termo correto é tarpán, com tilde. É um dos nomes comuns do cavalo selvagem euroasiático. Cavalo de estepe
selvagem. Seu nome científico é Equus ferus ferus e pertence à família Equidae.

tarphonomus
Significa que habita um lugar emaranhado, de um ninho emaranhado. É um género de aves da família Furnariidae e
conhecida como bandurritas. Encontra-se na Bolívia e na Argentina.

tarra
Você quer dizer velho, velho, antiquado. Na Colômbia também é o nome de um município do Departamento do Norte
de Santander. Na língua Morilón-Barí, significa fechado por rios. Nome de uma antiga cidade grega de Creta.

tarraconense
Significa nativo de Tarraco ou Tarragona, uma cidade espanhola. Também é válido para o nativo da Província de

Tarragona.

tarragona
É o nome de uma província da Espanha e de uma cidade. Na velhice também se chamava Tarraco. Era um
assentamento romano.

tarraja
É uma ferramenta manual usada para fazer estrias ou rosca que permitem que um fio seja colocado em um tubo.

tarrajado
Na Colômbia faz referência a um tubo que passou por ele a tarraja nas extremidades ou esculpiu o necessárias estrias
para que permite o uso de fios ou conexões. É principalmente no tubo metálico ou galvanizado. Declinação de tarrajar.
Batendo, linha de corte. Significa modelar manualmente estrias que permitem Threading.

tarro
Na Colômbia, dizemos jar para um recipiente cilíndrico de estanho em que vêm geralmente produtos embalados em pó.
Recipiente, barco de lata, recipiente. No plural, frascos, é uma forma vulgar de se referir os quadris e as pernas das
mulheres.

tarsiger
É o nome de um gênero de aves que pertence à família Muscicapidae. Eles são conhecidos como Nightingales,
flycatchers ou flycatchers.

tarso
Nome de um conjunto de pequenos ossos do pé. Osso navicular. Nome de um município da Colômbia que pertence
ao Departamento de Antioquia. Nome de uma antiga cidade turca pertencente à Cilícia (costa sul da Península
Anatólia), província de Mersin.

tarta
Na Colômbia é outra maneira de dizer bolo, bolo, ponqué. É um tipo de sobremesa feita com ovos, farinha, açúcar e
recheado com frutas ou nozes. A forma mais comum é redonda e decorada com chantilly. É cozido e é geralmente um
pouco mais fino do que um ponqué tradicional.

tartala
Na Colômbia significa objeto velho e desequilibrado. Velha senhora, dama, tartan. Descarregado, danificado,
danificado.

tartana
Na Colômbia significa muito antigo, se deteriorou, dilapidado, com danos. Quase sempre refere-se a veículos,
carruagens ou equipamento velho e danificado.

tartarinesco
Você quer dizer com aplausos. Significa com a aparência de coragem, com imaginário ou suposta bravura. Com
arrogância, petulância ou vaidade. Petulante, arrogante, arrogante, arrogante.

tartarí
Era uma maneira antiga de chamar um tártaro. Originalmente de Tartaria. Era também um tipo muito luxuoso de
tecido da antiguidade, da mesma origem e competindo em qualidade com tecidos persas.

tartufo
Tartufo ou o impostor, é uma obra de Moliere. Trata-se de uma comédia em cinco actos, escrita em versos
alexandrinos. Pessoa falsa, hipócrita e injusta.

tarugo
Tem vários significados. Na Colômbia é uma pequena cunha de madeira ou tecido. Wad, chazo, pino, cavilha.
Também pode ser um pedaço de pão. Eu migalha, crosta. No México significa estúpido, bruto, estúpido, estúpido.

taruka
Taruca também é usado. É uma das maneiras de chamar o veado andino. A palavra é de origem aymara e quechua e
em ambas as línguas significa o mirismo (veado). É um mamífero de tamanho médio da América do Sul central e
também tem o nome do huemul norte ou g'emul. Seu nome científico é Hippocamelus antisensis , é encontrado nos
Andes peruanos e norte do Chile.

tarum
É o nome de um Moshav (tipo de liquidação, aglomerado ou aldeia) localizado no centro de Israel. Ela foi inicialmente
composta de judeus do Iêmen e Índia. O nome é tirado do livro de Salmos.

tarupido
O termo correto é tarupido. É a União da Tara de palavras e estúpidos. É uma maneira sorrateira e hipócrita de
insultar alguém dizendo que é muito bruto, muito ignorante.

tasazo
É uma oportunidade bancária única e rara, através da qual os créditos são oferecidos a juros muito baixos.

tasca
Na Colômbia é um tipo de pequeno restaurante, onde eles vendem comidas e bebidas para seus clientes. Muitos deles
são touradas. Taverna.

tasin
Significa ninho, ninho caixa, rotor, cesta, cesta. Impulsor de tecido que é usado na cabeça para carregar objetos
pesados. Impulsor ou anel de tecido onde os potenciômetros de argila, os frascos ou as mucuras são suportados.
Este termo é usado no sul da Colômbia e Equador.

tasis
O termo correto é TASIS. É a sigla em inglês de The American School na Suíça ( Escola americana na Suíça ).

taso
É o nome dado no Equador a um tubérculo andino cultivado pelos incas e quase desconhecido. Seu nome científico é
Mirabilis expansa e pertence à família Nyctaginaceae. Também é chamado de miso, pegapega no Equador e no Peru
é chamado de chago, arricon, mandioca inca, cushipy chaco. Na Bolívia é chamado de mauka. Cresce a alturas acima

de 2500 metros. Parece a arracacha.

tastil
Tastil ou melhor ainda Tastil ruínas, é um monumento nacional na Argentina, correspondente a maior cidade
pré-colombiana da região de Salta. Tastil era habitada por indígena pré-colombianos atacamenha.

tasuna
tasuna é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Batasuna", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
batasuna. É uma palavra em língua basca que significa unidade.

tata
Significa pai, pai, taita, pai. Também significa babá ou babá. É um sobrenome hindu. Nome de um grupo empresarial
hindu, dedicado à produção de chá. Nome de uma cidade da Hungria.

tatabro
Na Colômbia e especialmente no departamento de Tolima, dizemos tatabro ou tatabra de anta, anta ou monte de
macho. É tamanho grande de um mamífero, que tem um tipo de muco no tubo de eustachian. Seu nome científico é
Tapirus terrestris e a família Tapiridae.

tatadios
É o mesmo que o pai Deus. É o nome de uma canção do rancho mexicano, realizada entre outros por Miguel Aceves
Mejía e Chavela Vargas. Também no Entomology é um dos nomes comuns do Mantis religioso, chamado geralmente
rezandera, santateresa, mamboretá, campamocha (ou tamids) ou simplesmente Mantis. Pertence à família Mantidae.

tataratas
Existe a possibilidade que eles pedem tataretas ou quedas e tudo é devido a um erro de digitação. Se é tataretas, na
Colômbia significa gagas, esguichos, dificuldades de linguagem. Se a pergunta é sobre quedas, porque faz referência
à queda dos corpos de água, também chamado de cascatas ou cachoeiras.

tatareto
Na Colômbia é uma maneira depreciativa para chamar a pessoa que tem os defeitos de linguagem. Gago, com a
língua presa, tartajoso, cambaleante, zazoso.

tatiana
Tatiana escrita incorretamente e ele deve ser escrito como Tatiana ( 41 próprio nome;. sendo o seu significado:<br>O
termo correto é Tatiana ( nome próprio ). É o varinate Taciana eslava. É uma mulher de hacendosa, nome de origem
grega significado ativo. Carinhosamente, diz Tati.

tatuador
Pessoa que se dedica à tatuagem.

tatusias
Eles são a mesma gurres, cachicamos, jerrejerres, tatus, tatus, cuzucos, tatuagens, tatus, piches e tutu. Eles são
mamíferos placentários da família Dasypodidae. O nome científico é Dasypus novemcinctus. Eles são caracterizados
por ter uma casca protetora.

tatús
Tatus. É o plural de tatu, que é um animal, também conhecido como gurre, Tatu, Tatu, jerre jerre, Tatu, besouros. Seu
nome científico é nove bandado de Tatu da família Dasypodidae.

taumaturgo
Significa que ele faz magia ou pode fazer milagres. Geralmente se refere a um mágico ou um santo. Ele tem a
capacidade de fazer taumaturgia ou prodígios.

tauntonia
Tauntonia é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Teutonia", sendo o seu significado:<br>O nome correto é
Teutonia. Não é asteriode. 1044 ( inicialmente 41 1024;. Teutônia é o nome de um município brasileiro do estado de
Rio Grande Do Sul, foi fundada pelos alemães. Teutonia foi outro nome dado para a Alemanha, como também é
Germania. Teutonia significa terra do Tetons.

taura
Taura é uma freguesia de Cantão el Naranjal, na província de Guayas, em meios de Ecuador.En Argentina bold
(realce), vivo, pilo. Na linguagem na Colômbia Taura Achagua significa limpo e saudável. Cristal.

tauraco
É o nome de um gênero de aves que pertence à família Musophagidae. Eles são conhecidos como turacos, pássaros
errantes ou comedores de banana. Todas as espécies são africanas, têm cumes coloridos e cores vivas.

tauret
Em Bogotá, na Colômbia, é o nome de uma empresa dedicada à distribuição, comércio e venda de equipamentos e
peças de computador, laptop, câmeras de segurança e acessórios.

taurinensis
taurinensis é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Taurinensis; nome correto )" sendo seu
significado:<br>Taurinensis em latim é um sinônimo para Turim, originalmente de Turim, na Itália. Significa que Turim
é, ou deveria estar lá.

taurinos
Refere-se a tudo relacionado à arte da Cúchares, touros ou touradas.

tauris
É o nome de uma pequena ilha italiana. Onde foi uma batalha naval entre a cesariana e Pompeu na guerra civil da
República Romana no ano 47 a. (C).

taurofilia
Amante das touradas. Uma pessoa que ama a arte de Cúchares. Paixão do Taurofilo.

taurofobia
Uma pessoa que odeia os touros. Antitouradas.

tautor
Tautor é o sobrenome de uma pessoa que sabe muito sobre energia e novas fontes para ele. Seu nome é Heiko
Tautor, ele é um engenheiro eletricista e de origem alemã.

taxi
Significa alugado, alugado. Você é pago para nos transportar exclusivamente. Embora todos nós pensamos que o táxi
só se refere ao carro utilitário para alugar, a realidade é que ele pode se referir a todos os tipos de transporte que é
comprado para aluguel. Em Yopal é muito comum serviço de táxi aéreo para os grandes rebanhos. 1998 Nome do
filme francês, por Gérard Pirés (também dado o nome Taxi express). Nome de um filme de Tim Story de 2004.

taxi dermista
táxi dermista é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Taxidermista", sendo o seu significado:<br>O termo
correto é um taxidermista. É a pessoa que é ex officio a taxidermia. É que é dedicado a dissecar e manter animais.

taxoguil
Alegadamente, Taxoguil ou taxohuil. É o mesmo que frijolada ou frejolada. Prato mexicano de feijão, carne de porco e
temperos. É típico de Veracruz e Oaxaca e consumidos em festas e casamentos. Na Colômbia, dizemos frijolada e
consumido quase todos os dias, a diferença é que você não é picante.

taxón
Em Biologia e Taxonomia é um grupo de organismos (indivíduos ou espécies) relacionados, que são atribuídos a um
nome latino e têm uma descrição comum.

taygeteano
Significa que vem de Taygeta ou é originalmente de Taygeta. Esta é uma estrela também chamada 19 Tauri ou 19
Tau, que pertence a Las Pléyades. Também pode ser chamado de Tauriano ou 19 Tauriano.

tayo
No Peru e no Equador é uma forma de chamar o guácharo, um pássaro de costumes noturnos. Pertence à família
Steatornithidae e seu nome científico é Steatornis caripensis. Também é chamado de pássaro-das-cavernas ou
pássaro oleoso.

tayuyas
O termo correto é Tayuya. É um anime que é caracterizado por um cabelo longo cor de rosa.

taza grande
É a definição da tigela.

tazones
Copo plural e aumentado. Canecas grandes, copos grandes. Troféu dado aos campeões em muitos esportes,
especialmente no tênis. Em Geografia é o nome de uma cidade e paróquia pertencente a Villaviciosa no Principado
das Astúrias na Espanha.

tazota
É um aumentativo da Copa. Copo grande. Além disso, um tazota é um tipo de casa de campo agrícola, feita

inteiramente de seco pedra, localizado perto do douars da região marroquina de Doukkala.

tazumal
É o nome de um sítio arqueológico muito importante de El Salvador. Ele está localizado no município de Chalchuapa,
departamento de Santa Ana. Foi um grande assentamento Maia.

ta´bano
O termo correto é Mutuca. É o nome de um grupo de teatro independente espanhol. É também um inseto semelhante
a voar, mas maior que morde duramente. Pertence a família Tabanidae e ordem Diptera. Você tem boca
picador-cortador e hábitos de sucção do sangue.

tábano
É o nome de um grupo de teatro independente espanhol. É também um inseto semelhante a voar, mas maior que
morde duramente. Pertence a família Tabanidae e ordem Diptera. Você tem boca picador-cortador e hábitos de sucção
do sangue.

tácita
Isso significa que não é dito ou nomeado, mas é entendido ou assumido.

tácitamente
Isso significa que é de uma forma ou maneira que, embora não seja dito ou nomeado, mas é entendido ou assumido.
Silenciosamente ou silenciosamente.

tálamo
Significa cama, cama, cama de beliche. triclinium. Mobília que costumava dormir e descansar.

támaras
O termo correto é Tamara. É de um sobrenome de origem espanhola Tamara e que existe na Colômbia. Tamara é
também o nome de duas vilas: uma na Espanha e outra na Colômbia ( departamento de Casanare ).

támbara
Tambara significa apoiar, guardião de uma planta, especialmente de uma videira.

tánatos
Na mitologia grega era a personificação da morte silenciosa. Keres foi a personificação de mortes violentas ou
sangrentas. É equivalente na mitologia romana a Mors ou Letus.

táparo
Nas Planícies Orientais da Colômbia há um cavalo magro, velho e sem assados. Enclenque cavalgando. Esfregando,
jamelgo, penco. Também pode ser uma masmorra.

táparos
Plural de tacparus. Nas planícies orientais da Colômbia está o nome dado a um cavalo magro, velho e sembaked.
Enclenque cavalgando. Esfregando, jamelgo, penco. Também pode ser um tipo de abóbora.

tárgum
É uma palavra das línguas aramaica e hebraica que significa interpretação. Maneira de entender. São dois livros dos
aramaicos que ele faz interpretação da Bíblia hebraica. Um deles é de Onkelos e Johnathan.

tárrago
É um sobrenome de origem espanhola. Sobrenome de um jornalista espanhol e escritor do século XiX, nascido em
Granada. Seu nome completo era Torcuato Tárrago e Mateos. É também o nome comum de várias plantas
herbáceas. Dois deles também são conhecidos como salvias: um é o sábio dos prados (Salvia pratensis) e o outro é o
comum (Salvia verbena) ; os dois também são chamados de crista de galo e são da família Lamiaceae. O vinagre ou
sorrel também é chamado de sálvia (Rumex acetosa da família Polygonaceae ), o mesmo que a erva-doce bravious (
Distichoselinum tenuifolium da família Apiaceae ).

tbh
Significa ser honesto, ser certo é amplamente utilizado no Facebook. É também um aplicativo para fazer perguntas
sobre os amigos.

tchagra
É o nome de um gênero de aves que pertence à família Malaconotidae. Eles são conhecidos como Slobs. A maioria
das espécies são coloridas e os machos realizam notáveis exibições de namoro.

te quiero
Declaração de afeto, amor.

tea
Queimador, tocha, local onde a segurança é queimada ao excesso de gás em um poço de petróleo.

teatino
Nome dado ao clérigo pertencente à Ordem Religiosa criada por San Cayetano. Significa que vem ou é um nativo de
Teate, que era o nome de uma antiga vila italiana, agora chamada Cheati, da região do Lazio. É também o nome de
uma infusão que é levada para queimar gordura.

teatrillo
Teatro diminutivo, teatro muito pequeno. Teratro para alguns espectadores. O Teatrino.

tebas
Em Colômbia, dizemos Tebas alguém experiente, sábio, inteligente, muito bom conhecimento. Duro, forte, poderoso,
sábio.

tebeos
É o mesmo que desenhos animados ou quadrinhos. Histórias narradas com desenhos sequenciais. Histórias em
quadrinhos.

tecano
tecano é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Tecano ( nome )." sendo seu significado:<br>O termo correto
é Tecano ( nome próprio ). Na Colômbia Tecano é um sobrenome.

tecato
Significa cruel, usuário de drogas, droga, pepo, viciado em drogas. Viciado.

techea
É um sobrenome espanhol das Ilhas Canárias. Nome de uma empresa imobiliária de Las Palmas ( Gran Canaria ).

techie
É um neologismo que se refere a uma pessoa que se apega excessivamente à tecnologia. Obcecado com tecnologia.
Deriva do termo inglês Trch, que significa tecnologia.

tecladista
Músico que sabe tocar teclado. Pessoa que em uma orquestra executa música no teclado. Você também pode dizer
tecladista.

tecnica de dedos
É a definição de digitopraxia ou acupressão. Técnica de massagem feita basicamente com a ponta dos dedos. É muito
útil para tratamentos de problemas de coluna.

tecnicismo
Se refere a um termo que é tratado apenas por técnicos, familiarizados com um campo específico da ciência ou
especialistas. Um detalhe técnico é um termo que não é de uso comum.

tecnofilia
Significa amor, paixão ou predileção por tecnologia. Amor desproporcional pela tecnologia.

tecnologa
tecnologia é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Tecnólogo", sendo o seu significado:<br>Na Colômbia, um
tecnólogo é uma mulher que já formou algumas das tecnologias que são oferecidas em vários institutos de ensino
técnicos. É um grau intermediário entre Universidade bachilleres técnicos e profissionais. Eles tendem a ser muito bem
preparada em cada um de seus campos. O Sena é uma instituição que prepara tecnólogos boas.

tecnologicas
tecnologia é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Tecnológico", sendo o seu significado:<br>Relacionados à
tecnologia. É o conjunto de ajuda, ferramentas e aplicações que foram desenvolvidas através do avanço dos
conhecimentos e descobertas científicas.

tecnotopia
Tecnotopia é igual a tecnoutopia ou tecnoficcion. É a tecnologia que podemos imaginar, mas que a ciência não pode
se desenvolver.

tecnóloga
É a pessoa que escolhe um título em qualquer uma das tecnologias adoptadas pelo estado em diversas instituições
educacionais. É considerada uma carreira média e em muitos casos ele pode ser complementado, com estudos
adicionais, opt para o título profissional.

teco
É a maneira de chamar um técnico que se formou como "técnico na condução de atividades físico-esportivas no
ambiente natural". Pessoa que recebeu treinamento em atividades físicas e esportivas. É igualmente uma maneira de
chamar a árvore do teak. Também pode significar ladrão, ladrão.

tecoanapa
É um município do México, no estado de Guerrero. Seu nome significa "o rio do tigre" (ou tigre) no rio. Em Tecoanapa
há carnavais de demônios e espíritos.

tecolin
O termo correto é tecolin, com til. É uma palavra de origem Nahuatl, carvão de significado. No México, significa
malandrín, perversa, ladrão, ladrão. É também uma moeda de baixa denominação. Mais usado no plural. O
Tecolines, é o nome de um Trio Musical que executa boleros. Dr. Tecolin, é o nome artístico do médico (palhaço de
hospital) comediante mexicano chamado Sergio Carvallo.

tecolote llanero
É um dos nomes comuns dados no México a uma pequena ave de rapina, de hábitos noturnos. Também é conhecida
como coruja, nerd, coruja, buhito, murruco, vela de ignição. Em Cuba se chama Sijú e no Pequeno Chile. Seu nome
científico é Athene cunicularia e pertence à família Strigidae. Ele faz seu ninho no chão.

tecomates
Eles são embarcações feitas em abóboras de uma planta conhecida como Tecomate ou Totumo com nome científico
Crescentia alata. Os frutos são secos e a polpa, deixando uma botija removê-las. Na Colômbia, dizemos cabaças,
Jiqueras. Tinajas ou Mucuras e são utilizadas para transporte de água ou líquidos. Eles são caracterizados por um
pescoço longo e fino. A origem da palavra é 40 náuatle; 41 Tecomatl;. Também no México dizem os jarros de cerâmica
da mesma forma.

tectonismo
É o ramo da Geologia que se dedica ao estudo dos movimentos das diferentes camadas terrestres ou placas
tectônicas. Estude a formação, o movimento, a deformação do rearranjo e a construção das diferentes placas.

tecuán
É um animal de l, para a mitologia asteca. Em Honduras, significa Jaguar. Nome de uma localidade em Honduras.

tedio
Refletindo o cansaço, a sensação é aborrecimento, cansaço, tédio, monotonia, rotina, apatia, apatia, desinteresse.

teeselado
Meios Teeselado ou mosaico feitos com telhas, ou com pequenos pedaços de pedras coloridas, cerâmicas, vidro ou
terracota, construir mosaicos. Mosaico de estampados.

tegal
Tegal é o nome de uma cidade em Java Central, Indonésia.

tegua

Na Colômbia, é uma pessoa que se atreve a formular medicamentos sem ser médico. curandeiro.

tehuelche
É o nome de um dialeto falado na Patagônia. É também o nome das pessoas que falam essa língua. Também é
comumente chamado de Aonikenk ou Patagônias.

teibolera
Curas é uma mulher atraente, que sabe dançar e delicie-se com suas danças em uma superfície de mesa, daí a
palavra tei = tabelas de boliche = danças, que as pessoas usam como depreciativo é outra coisa. Bailarina, dança.
Plataformas de bailarina. Nas plataformas populares, apresentações culturais que são observadas por toda a
Comunidade e eles são apresentados trabalhos de folclore são regionais em nenhum momento são clubes e menos
decadente.

teínas
É a mesma cafeína que é encontrada no chá. Alcaloide da família da cafeína encontrada no chá.

teja
Parte integrante de um telhado. Cozido pedaço de argila moldada em forma de canal, que é usado nos telhados.
Partes de um telhado, que pode ser feito em argila, acrílica, plástico, papelão ou paroy.

tejar
Coloque onde eles fazem telhas e tijolos. Tecer. Ação de cobrir um telhado com telhas. Teca, entra. Em Bogotá é o
nome de um bairro e em Ibagué o nome de um barranco e um bairro.

teje
É uma inflexão da tecelagem. Significa fixando-se urdir, Jenny, hatch, desenvolver, planejado, forjar.

tejido adiposo
Significa tecido gorduroso. Tecido que tem lipídios. Gordo, gordo.

tejo
É um esporte nativo da Colômbia, que foi interpretada por nossos povos indígenas, é também chamado de Turmeque.
Feltros de lubrificação, polas e embocinadas esporte. Cada metal discos usados para jogar Turmeque.

tekmessa
A linha piso sem alças ou Tecmesa era filha de um rei da Frígia, chamado Teleutante. Durante a guerra de Troia foi
raptado pelo Ajax que fizeram seus escravos e com quem teve um filho chamado Eurysaces.

tekorei
No Paraguai (Guarani), significa chato, decepcionado, triste, cansado, cansado.

tela
Material fino feito pelo cruzamento de muitos fios. Na Colômbia e especialmente em Caldas, arepa fina, tipo wafer.
Tecido. Nome de uma cidade costeira do Caribe em Honduras. No Chile significa simpatia, generosidade, bondade

(boas características de uma pessoa). No Peru é um termo usado para desqualificar a beleza de uma mulher. Feio.
Também significa que há ignorantes, brutos, sem conhecimento. Na Espanha é outra forma de se referir ao dinheiro,
prata.

tela velveteen
É um tecido de algodão com cabelo ou curto vertentes, parece o veludo ou pelúcia. Ele foi desenvolvido em
Manchester, no século XVIII. Você pode usar cortinas ou fantasias.

telalgia
Significa sensação dolorosa no mamilo. Na medicina, significa também sentir dor em algum lugar longe de onde se
origina.

teleasistencia
Significa ajuda remota usando um meio avançado de comunicação.

teleaudiencia
Em termos de comunicações é a população em cativeiro ou fiel a um programa de televisão. Aderentes a um programa
ou programação de TV.

telecreyente
Fiéis que recorrem a fazer seus ritos religiosos acorrentados por uma rede de televisão. Que segue ritos religiosos ou
missas na televisão em face de fazê-lo pessoalmente em uma igreja.

telecreyentes
Pode ser uma maneira de chamar as pessoas que seguem ritos religiosos na televisão porque em muitos países por
causa da pandemia atos públicos ou religiosos não são permitidos pessoalmente nas igrejas. Pessoas que seguem
missas ou cultos religiosos na televisão.

telefilme
É um filme para a televisão. Formato para a tv.

telefonicas
O termo correto é telefone, sempre com til. Significa sobre telefones. Nome genérico das empresas que prestam
serviços de telefonia.

telegestion
Gerenciamento remoto. Trabalho ou gestão que é feito através de redes ou remotamente.

telele
Significa soponcio, desmaios, vahyde. Passando a perda de consciência, geralmente causada por uma forte
impressão. Desbotamento, tontura, fraqueza, desencorajamento.

telemarketing
É a mesma coisa eu telemarketing. Mercado de produtos que utilizam a televisão. Televendas.

telemedicina
É a medicina que é praticada remotamente, usando alta tecnologia. Pode se referir ao desenvolvimento de consultas
simples, exames médicos, diagnóstico e até procedimentos cirúrgicos.

telera
Lugar ou recinto fechado usado para ter animais. Normalmente é descoberto. Pode ser sinônimo de curral, bloqueio,
dobra, estável, estábulos, estável. Também pode ser uma classe de pão branco ou um pedaço de aragem (a barra
transversal que se junta ao dental e à cama).

telespiza
Significa finpment distante, finment que vive longe. É o nome de um gênero de tentilhões havaianos comuns.
Pinzones havaianas ou varas. pertencem à família fringillidae.

televigilancia
É um tipo de serviço de vigilância que é feito por circuito fechado de televisão. O rastreamento é feito por meio de
câmeras e um centro de controle. Serviço de vigilância remota. Serviço de monitoramento permanente utilizando
sistemas eletrônicos de segurança. Eles têm aplicativos que permitem ao usuário ou cliente também receber o sinal
em seu celular ou em seu computador.

telliz
Camada espessa que protege alguns animais, como tartaruga ou tatu. Camada de calcário protetora ou rígida.
Escudo, escudo, escudo, armadura.

tello
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. É também o nome de um Município do Departamento de Huila.
Nome de um sítio arqueológico de Mesopotâmia que também se chamava Girsu. Chama-se Tel Telloh e pertence ao
Iraque. Tello também é usado como um nome masculino. é de origem germânica e significa paciente, calma.

telma
O nome de mulher. Variante feminina de Telmo. É de origem grega e significa "o que é bom". Telma e Louise (Thelma
e Louise) é o nome de um famoso filme de estrada, com Geena Davis e Susan Sarandon.

telmo
É um nome de homem, de origem grega e significa gentilmente. O espanhol Padre Pedro González Telmo, era
conhecido como "San Telmo". Ele é o Santo padroeiro dos marinheiros. San Telmo é o nome de um bairro em Buenos
Aires, Argentina.

teloloapán
Na língua náuatle, significa pedra ou seixo em forma de bola, bodoque ou pedra boluda. É o nome de um município
brasileiro do estado de Guerrero, no México.

telophorus
Em Ornitologia é o nome de um gênero de aves que pertence à família Malaconotidae. Eles são conhecidos como
bubues. Eles são encontrados ao sul do Saara, na África. Significa que voa para longe.

telsen
Na língua patagônia ou Aonikenk é o nome de uma planta de grama bem conhecida como cortadera ou espanador.
Pertence ao gênero Cortadeira e à família Poaceae. Na Argentina é o nome de uma cidade da província de Chubut.

telúrico
Isso significa em ou relacionados com o sexto ou a terra. Da terra. Também significa subterrâneo. Um terremoto ou
tremor, é também chamado de movimento telúrico,

temalcate
Temalcate ou temalacatl é uma palavra de origem Nahuatl que significa roda, moagem, pedra de malino.

temba
Em Cuba você quer dizer velho, velho. Na Colômbia, especialmente na costa do Pacífico, significa lento, lerdo, sonso,
nojento. A partir desta palavra é derivado atembado ou atembao, que têm os mesmos significados.

temblador
Significa que treme. Na Colômbia é um dos nomes comuns de um peixe que produz choques elétricos. Também é
chamado na Colômbia angila elétrica, tremblón, poraqué, pilaké, gimnoto ou simplesmente enguia. Também é
chamado de peixe-faca de bandido. Seu nome científico é Electrophorus electricus e pertence à família Gymnotidae .

temblón
Na Colômbia, diz temblon ou temblador enguias de água doce. Peixes que produz choque elétrico. Enguia elétrica,
temblador, gimnoto, pilake e poraquê. Seu nome científico é Electrophorus electricus e pertence à família de
peixe-faca-nu-para trás.

tembo
A língua Guarani é viril membro, pênis. Também significa pessoa odiada. abominated, odiado, repelente, insuportável,
hostil, odioso, repulsivo, repelente, sórdido, irritante.

temesis
É o nome de uma empresa francesa de auditoria e consultoria. Há uma chance de perguntarem sobre Támesis. Se
assim for, é o nome de um rio da Inglaterra e de um município colombiano do Departamento de Antioquia.

temesquite
temesquite é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Temezquite" no sentido de:<br>Temezquite ou pode
melhor é um dos nomes no México com vista para divaricata de Lysiloma de nome científico da árvore, da família
Fabaceae. Eles também dizem Moreira. Usá-lo para curar feridas ou úlceras com conhecimento do córtex.

temik
Temik é o nome comercial de um veneno usado como uma nematicida. Quimicamente é um carbamato. É também
usado como inseticida e acaricida. Também conhecido como aldicarbe. É um dos pesticidas prejudiciais ao meio
ambiente porque é facilmente lavado, contaminar a água e tem ação residual. É a principal causa da poluição do mar
de Aral.

temis

Na mitologia grega, ela era a deusa da justiça. Junto com Zeus estavam os pais dos Moiras ou personificações do
destino do homem. Nome de um editorial dedicado à impressão de textos de Direito e Jurisprudência.

temoroso
Significa assustador, covarde, encolhido. Afetada pelo medo.

tempeh
É um alimento em forma de bolo, que é feito por fermentação natural e controlada da soja. É popular no sudeste da
Ásia e é muito nutritivo.

temperar
Na Colômbia é passar um período de descanso em um clima favorável ou mais quente do que o habitual. Férias,
descanso. Temperamento. Equilibre a temperatura de um ambiente.

temperlinos
Eles são chamados de temperlinos nascido, residente ou relacionados com a cidade argentina de temperley, festa Las
Lomas de zamora, no Provinciua de Buenos Aires. Ele também disse que temperlinos fãs da Temperley de clube de
futebol da mesma localidade na Argentina. Outros apelidos são: Gasoleros ou celestial.

tempero
É uma inflexão da têmpera. Significa quente, férias, viagens para quente da terra, afaste-se do frio. Na Colômbia,
significa passar uma temporada na terra quente. Férias em um lugar mais quente do que o habitual.

templarios
Nome de uma antiga ordem militar cristã. Membros desta ordem. Antigos cavaleiros cristãos.

temple
Na Colômbia é usado como um sinônimo de caráter, temperamento, Barraquero, gênio, humor, natureza, força, humor,
inteireza. ousado, decisão e firmeza.

templete
Derivado, diminutivo e depreciativo do templo. Templo pequeno. Gazebo, quiosque (quiosque) , gazebo, pavilhão. Em
Arquitetura é uma pequena estrutura que tem um teto e suporta e não tem paredes laterais. Ele é usado para proteger
do sol ou da chuva e para cobrir uma escultura ou uma imagem.

temporal
Significa que dura pouco tempo. Passageiro, transitório, casual, fugaz, efêmero. Sobre o tempo. Também pode
significar mau tempo no mar, tempestade, vendaval, tempestade e tempestade.

tempranillo
Significa precoce, que é avançado, cedo. É uma variedade de uva, que amadurece cedo.

tempura
É o nome de uma refeição japonesa. Consiste em uma fritura de frutos do mar e legumes. É muito rápido para se

preparar.

temu
É mais indicado medo. Na língua mapuche, é o nome de uma árvore. É o arrayan cujo nome científico é Luma
apiculata, que é uma árvore da família Myrtaceae. Também é chamado de quetri, vara vermelha, mirtilo, chileno
arrayan ou quellí

temuco
Temuco é uma cidade do Chile, capital da província de Cautín na região de Temuco de palavra a Araucania.la é uma
palavra da língua mapuche, " 34 Temu água; ou " Água de myrtle " ( Nome científico Luma apiculata, que é uma
árvore da família Myrtaceae ). Temu é Myrtle na língua Mapuche.

temy
É um nome próprio, mais adequado para as mulheres. Tem origem canário-Guanche e significa muito estimado (a).
Ele também tem como um Variant temi. Pode ser considerado apócope de artermio, themystocles, temildo ou um
nome mais raro ainda temiabo ou temiaba.

tena
Na Colômbia, é o nome de um município do departamento de Cundinamarca. É o nome ou marca de fraldas
descartáveis produzidas pela familia. No Equador é o nome de uma cidade, que é a capital da província de Napo.
Nome de um rio em Equador.

tenamasate
tenamasate é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Tenamaste" no sentido de:<br>É que cada uma das três
pedras com que uma fogueira é improvisada. Cada uma das três pedras que formam o fogão e que obtém a panela
para cozinhar. Tenamaste, vem da palavra náuatle Tenamastli.

tenamaste
É uma panela de barro com tampa que é usada para armazenar ou cozinhar alimentos. É também o grupo de três
pedras que são usadas para fazer uma fogueira. Feminina em forma de pedra para triturar grãos, maceração.

tenampa
Significa lugar murado ou nas paredes. É o nome de uma cantina ou local divertido na Praça Garibaldi de D. F.

tenango
De acordo com o dicionário náuatle-espanhol, significa lugar das paredes. Exemplo Quetzaltenango, significa lugar das
paredes do quetzal. Huehuetenango, significa lugar das antigas muralhas.

tenasidad
O termo correto é tenacidade, com c. É a qualidade da tenaz. É a força, compromisso ou zelo com o qual ele decide
fazer algo, sem desistir. Significa firmeza, persistência, insistência, resistência, adesão, consistência, perseverança,
Barraquero. O grau de coesão das partículas na física é, portanto, é o grau de resistência dos efeitos de um impacto.
Capacidade de absorver o choque.

tenazas

Plural de ferro. É uma ferramenta, especialmente para começar ou desacoplar pregos, pregos ou tachas. Pinças,
braços. Ele também serve para cortar fios. Armas ou armas de alguns crustáceos como caranguejo e lagosta. Braços
de metal para prender ou prensagem.

tencidad
É a qualidade da pessoa tenaz. Propriedade da pessoa que é persistente e dedicada a seus objetivos. É sinônimo de
firmeza, consistência, força e persistência.

tendal
Na Colômbia é o nome de um rio e um salto ou cachoeira no mesmo rio. Eles permanecem dentro do Parque Natural
Nacional de Katíos (do qual eu orgulhosamente fui Chefe), no Departamento de Chocó, fronteira com o Panamá. Perto
dele há outro salto, maior ainda chamado Tilupo. Vara ou vara segurando uma tenda ou vara central da tenda
campíng.

tendari
Acho que estão perguntando sobre Tíndari. Se assim for, é uma cidade italiana, costeira sobre o Golfo de Pratti,
província de Messina. Também foi chamado na antiguidade Tíndaris, Tyndaris ou Tyndarion. Foi um empório grego e
foi fundado por Dionísio, o Velho, por volta de 396 a.C. C.

tende
Nome de uma cidade e um cantão na França. Tende é o nome de uma população francesa, um cantão francês e uma
comuna francesa, na região de Provence-Alpes - Costa Azul (PACA), no departamento de Alpes-Maritimes, no distrito
de Nice. Está perto de Marselha.

tendema´
É um pássaro da família Psittacidae de grande tamanho e bico curvo. É valentão e come frutas muito duras. Eles
também são comumente chamados de papagaios, papagaios ou araras. Pena longa, grande e colorida. Nome de uma
faixa de cabeça feita com penas de papagaio. É uma voz usada no Equador e tem origem indígena (língua Shuar).
Pluma de penas coloridas.

tendencia
Quer dizer preferência, prospecção, apego, compaixão e inclinação. Também pode significar direção, mentalidade,
opinião, eliminação, vocação.

tendencia irascible
Significa que fica facilmente com raiva.

tender
Em uma atividade onde algo é esticado ou desdobrado. Significa desdobrar, enforcar, estender, desdobrar, enforcar ou
propender.

tenderete
Pequena loja, toldo, abacería, posto, estabelecimentos comerciais muito pequenos.

tenebrio

Significa escuro. É o nome de um gênero de pequenos insetos coleoptera na família Tenebrionidae. São pragas de
farinhas e grãos. Eles são conhecidos como vermes de farinha, weevils farinha ou grãos weevils. O mais conhecido é
o weevil farinha, com o nome científico de Tenebrio molitor. Causam grandes danos econômicos.

tenebroso
Isso significa que ele causa medo ou medo. Está escuro, escondido, que é entre sombras ou trevas. Sombrio,
assustador, escuro, sombrio.

tenejapa
O termo correto é Tenejapa ou Tenejapan ( 41 próprio nome;. É o nome de um município brasileiro do estado de
CXhiapas, no México. Seu nome em Nahuatl significa " Rio Cal ".

tener algo en la punta de la lengua
Na Colômbia é uma expressão que indica que há algo que é conhecido ou conhecido, mas que para uma perda
momentânea de memória não é lembrado. Estou prestes a dizer, em um momento que me lembro do nome. Eu vou
dizer. . . . . .

tener chorra
Significa ter boa sorte, conquistar coisas por puro acaso, por acidente, imprevisto, fortuito, por acaso. Na Colômbia,
dizemos " Bossa pura ou pura chimba ".

tener cintura
Significa agilidade, habilidade ou velocidade para driblar ou esquivar, flexibilidade. Quebrar.

tener cojones para hacer
É uma forma bruta de dizer tem a audácia, coragem, o Barraquero, o berriondera, o personagem. É semelhante a como
dizem os argentinos " ter ovos para ". Força, força.

tener cuerda para rato
Isso significa que você pode continuar exercendo sua atividade por mais um tempo. Atual ativo, saudável, competente.
Em condições de plena físicas e mentais para trabalhar. Ainda não é necessário retirar.

tener huevo
Na Colômbia é uma forma vulgar de se referir a uma pessoa que não tem razão. Significa errado, ser louco, atrevido,
patife, conchudo, insolente, desfaçatez, cinismo.

tener las manos largas
" 34 mãos longas; ou " ter unhas compridas " Eles são expressões colombianos que significa que uma pessoa é
propensa a assumir outras coisas. Sem escrúpulos. Ladrão.

tener los días contados
Isso pode significar ou que você está prestes a morrer ou que você vai ficar sem tempo para algo (por exemplo, um
contrato ou um trabalho).

tener los pies en la tierra
Significa muito sensato. Realista, pousou.

tener malas pulgas
Significa que ele é muito forte em caráter, malgenita, mal-humorado. Ele fica irritado facilmente, furioso.

tener una teja corrida
Na Colômbia, coloquialmente significa ser louco, ser louco. Nós também dizemos que você está sem shampoo ou está
desmarcado.

tenerifeño
É um dos gentilicios usados para uma pessoa de Santa Cruz de Tenerife, uma das Ilhas Canárias, na Espanha.
Tenerife também é usado. Para os nascidos em Tenerife, Magdalena na Colômbia são usados os gentilicios tenerifano
(a) ou tenerifense.

tenería
Lugar onde o couro é Tyed ou tingido. Curtiembre, lugar onde os couros estão bronzeada. Curtume também pode ser
usado.

tenga
É um ponto de viragem para. Significa que possuem segurar, apreciar, desfrutar, apreender, agarrar, conter, circunda,
salvar.

tenido
Na Colômbia significa sórdido, mesquinho, mesquinho, ganancioso, cicatero, miserável, atracado, chichipato. Pessoa
que se apega aos seus pertences e nunca quer compartilhar nada com os outros. Inflexão para ter, o que significa
possuir, parar, ter.

tenos
É o nome de uma ilha grega nas Ilhas Cíclicas. Nome de uma antiga cidade grega em uma ilha de mesmo nome. Ela
também se chamava Tinos. A maioria dos habitantes são católicos.

tenón
O termo correto é 40 Tenon; nenhum til ). É uma palavra da língua inglesa e significa espiga.

tensiómetro
É um elemento médico usado para medir a pressão arterial. É também chamado esfigmomanômetro. Consiste de uma
braçadeira ajustável, um indicador que mede a tensão e um estetoscópio.

tentativa
Na Colômbia, significa tentar, teste, teste, apalpar, experimentar, tentativa de propósito.

tentenpie
O termo correto é lanche, com m antes do p e com til. Significa lanche, psicolabis, mecato. É uma refeição ligeira que

é consumida pela fome ou capricho entre as refeições principais. Em algumas partes da Colômbia eles são informados
alguma coisa ou escora se for à tarde, lanche se for à noite. Se consumido na manhã são chamados Elevens, meados
de-manhã ou nineteens.

tentona
Mulher que participa de um tateando ou que gosta de seduzir, apalpar, tocar. Toucher, handman,

tenuidad
É a qualidade que diz que uma coisa é sutil, fino, macio, Ethereal, transparente, leve.

tenyente
tenyente é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Tenente" é seu significado:<br>Não é uma palavra da língua
espanhola, mas do tagalo, que é uma derivação do espanhol, que é falado nas Filipinas. Oficial do Tenente de meios,
que é o posto militar mais baixo dos oficiais de carreira, embora em algumas partes há o posto de segundo-tenente ou
iniciante.

teñir
Significa pintura, coloração, corante, pigmentação, nuances. Dê uma cor mais intensa ou diferente para qualquer
coisa.

teo
É um prefixo grego que significa Deus. Apocope e maneira afetuosa de chamar homens do nome Theophilus ou
Theodore. Teo também é um dos nomes comuns de uma árvore, que recebe outros nomes, tais como: preto yeowe,
comum teixo, TIJU, sabno, mataburros. Seu nome científico é Taxus baccata e pertence à família Taxaceae. Teo é um
personagem de livro infantil em Barcelona. Teo é o nome de uma aldeia espanhola na província de La Coruña e uma
antiga aldeia na Ásia menor perto de Izmir, na atual Turquia. .

teoamochtli
teoamochtli é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Teoamoxtli" no sentido de:<br>O Teoamichtli ou
Teoamoxtli é " Livro sagrado " Náuatle. " Teoamoxtli, o livro divino " É também o título de um livro pelo antropólogo
mexicano Samuel Malpica Uribe.

teobroma
Língua Náhuatl significa comida (ou bebida) dos deuses. O nome do género botânico modernas é que possui o cacau
(Theobroma).

teobrominas
É o plural de teobromina. É um alcaloide de gosto amargo que fica na cacau (Teobroma cacau da família Malvaceae).
Teobromina pode afetar animais de estimação como cães e gatos.

teocentrica
Significa que se concentra em Deus. Que o centro é Deus. A palavra certa é teoentric, com tilde no é.

teocráticos
Significa que o governo dos deuses. O mandato dos deuses. Regidos pelas leis de Deus. Por extensão, o governo

daqueles que representam o Deus (clérigos ou aiatolás).

teodolito
É o nome de um dispositivo de levantamento usado para medir distâncias, ângulos e encostas. Instrumento de
precisão usado na Topografia.

teodora
Teodora é um nome de mulher, é de origem grega e significa dom de Deus, um adorador de Deus. Dora, Dorotea
variantes.

teofilinas
A agranulocitose são alcaloides naturais extraídos da planta comumente chamado de cacau, cacau, Kakaw, cacaotl,
árvore de Leandro cacau, cacau ou chocolate, cujo nome científico é Teobroma cacau, da família Malvaceae. O mais
importante deles é a teobromina, que é considerada o elixir da vida ou a bebida dos deuses. Alberto García: Alcaloide
ocorrendo no chá é a cafeína, que também pode dizer da proteína.

teofilo
O termo correto é Theophilus. É um nome de um homem de origem grega e significa ele que ama a Deus ou que é
amado por Deus.

teologales
São hábitos ou virtudes que Dios infundida a vontade e a inteligência do homem. Há três virtudes teologais: fé,
esperança e caridade,

teopisca
Teopisca é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Teopisca ( 41 próprio nome;. sendo o seu
significado:<br>O termo correto é Teopisca ( nome próprio ). É o nome de uma cidade e um município do estado
mexicano de Chiapas. Língua Nahuatl significa " Deus das colheitas, "

teot
Teot ou melhor ainda Teotl na língua Nahuatl significa Deus.

teotocopuli
O termo mais adequado é Theotocópuli : Sobrenome tomado pelo filho de "El Greco" (Domenikos Theotocopoulos ) e
Jerome de las Cuevas . Foi pintor e arquiteto espanhol, cujo nome completo era Jorge Manuel Theotocópuli de las
Cuevas.

teónimo
Formas de nomes próprios que se referem a uma divindade. Nomes de deuses ou divindades. Um termo que define
um Deus.

teónomo
Uma pessoa que pratica ou segue os ditames da teonomia. Uma pessoa que acredita e promove-se de que a
sociedade é gerida pela lei divina. Hipotético governo cristão, onde se aplicam até mesmo as leis do antigo testamento.

tepalo
O termo correto é tepalo, com tilde. É um termo usado na botânica, para se referir a uma parte da flor. É um sepal
modificado. É um sepala ou uma folha que forma um cálice de uma flor, que tem a mesma coloração deste.

