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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.
Grupo de trabalho
pt.significadode.org

Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

tepezcuintle
Na língua náumes, significa cão de montanha, cão de colina ou cão da montanha. No México é uma forma de chamar
um roedor que em outros países se chama tinajo, guatinajo, guartinajo, guagua, lapa, chiro. Seu nome científico é
Cuniculus paca e pertence à família Cuniculidae.

tephrodornis
Isso significa pássaro ou cinzeiro pássaro ou cinzeiro. É o nome de um gênero de aves, que pertencem à família
Vangidae. Eles são conhecidos como Ceni cem.

tepito
É um distrito pertencente à cidade do México, localizado ao norte do centro histórico na delegação Cuauthémoc, não é
uma colônia, pertence à colônia de Morelos e distingue-se pela sua elevada actividade, história, crime e lugar que está
localizado entre a sociedade da capital mexicana.

tepo
No México significa bêbado, beodo, embriagado, bêbado. Teporocho também é usado. Tepo é uma palavra da língua
náuatal, que significa companheiro.

teporocho
Também é usado Teporoche. No México significa fortificado, bêbado, bêbado. Intoxicado com álcool.

teporrongo
Significa estatura pequena, pouco. Menino ou garotinho. Há também no México o termo teporingo, que é uma maneira
de chamar os vulcões coelhos, que é muito pequeno. Seu nome científico é Romerolagus diazi. Também é conhecido
como tepolite, zacatuche ou tepol. Pertence à família Leporidae.

tepule
tepule é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Entupir você" sendo seu significado:<br>Tepule em Nahuatl
significa incentivá-lo, fazê-lo. Na Colômbia, nós usamos o entupimento de termo-lo, o que significa exatamente a
mesma coisa: humor, fazê-lo, vamos lá, sem medo. ( Allons francês )

tepuyes
Plural de Tepuy . Em Pemón língua indígena que é de origem caribenha, significa montanha. É uma formação
geológica e orográfica especial, na qual são apresentados planaltos com bordas muito abruptas e verticais. Eles são
característicos do Escudo Guiaano. Eles podem ser encontrados na Venezuela (Montes Roraima ou Sierra Pacaraima,
que pertencem ao Parque Nacional canaima), Brasil, Guiana e Colômbia (Serranía de Chiribiquete).

teralidad
Tera é o prefixo que significa 1 trilhão. É uma contabilidade de imensamente grande, geralmente de trilhões em figuras.
Astronomia, sistemas e atividades financeiras em montantes de energia de 10 a 12 ( 10, seguido por 12 zeros ).

terapia de juego
Também é chamada de ludoterapia. É um tipo de terapia em que são utilizados para recuperação do paciente,
atividades lúdicas (relacionadas à recreação e ao brincar).

terato
Terato é um prefixo grego que significa montruo, incrível. Também está associada à deformidade, alteração do
desenvolvimento normal dos tecidos de um feto.

teratogeno
O termo correto é teratogen. com Tilde. Significa que causa deformações ou o crescimento de tecidos anormais no
desenvolvimento de um feto. Originando ou formando monstros.

teratogénica
Significa que causa deformações ou o crescimento de tecidos anormais no desenvolvimento de um feto. Originando ou
formando monstros.

teratogénico
Isso significa que provoca deformação ou o crescimento de tecidos anormais no desenvolvimento de um feto.
Origina-se ou forma monstros.

tercer palo
No futebol a terceira vara é a vara mais longa. Horizontal, peitoril, Stringer. A Colômbia é o terceiro Pinball ou cesta de
cerveja.

tercerón
Pessoa nascida do cruzamento ou cruzamentos de uma mulata e um homem branco ou mulato macho e uma mulher
branca.

terciado
Na Colômbia é inflexão da Índia. Isso significa a suspensão de um ombro, mas cruzados sobre o peito. Ele também
pode ser pendurado no cinto. Enforcado, pendurado, suspenso.

terciopelo
Fora da tela macia e delicada, em Colômbia é uma maneira de chamar uma serpente muito venenosa. Também é
conhecido como glang, fournarices, mapaná, Equis, venticuatro, rot, Nau,, cabeça de cadeado, mapanare ou tamanho
X. Seu nome científico é Bothrops asper e pertence à família Viperidae.

tercisor
Lei dos terços ou Tercisor é uma dica que nós recomendamos para artes visuais, e isso é para garantir que o horizonte,
uma fotografia, uma foto ou uma paisagem pintada, permite que o firmamento ou céu é de dois terços do campopor
acima do horizonte e o horizonte e a terra, no terço inferior.

terco
Significa rebelde, resistente, teimoso, tenaz, teimoso. Isso funciona com teimosia. Caprichoso, porfiado, teimoso,
intransigente.

tereftalato de polietileno
É mais conhecido como PET. Também é chamado de politereftalato de etileno, polietilenotereftalato ou polietileno
tereftalato. É um dos tipos de plástico mais utilizados para fazer embalagens e também tecidos. É um material

sintético do grupo de polímeros termoplásticos.

terenura
Significa cauda macia (Terenos-Soft, Oura: Tail). É um género de birdiness da família Thamnophilidae. Eles são
conhecidos como batalhões, forjas, olhos de fogo ou tiluchíes.

tereque
Na Venezuela, Colômbia, Panamá e Equador significa chechere, pote, sucata, utensílio, mobiliário velho e inútil.
Gadget, Hulk.

tereré
No Paraguai é o nome de uma infusão preparada com erva-mate, à qual são adicionadas outras ervas aromáticas
como lemonaria ou cedron. Ao contrário do mate é consumido frio. É muito popular para o consumo entre o povo
Guarani.

teretistris
Significa delicado, fino, Delgado. É um gênero de pequenos pássaros pertencentes à família Terestitridae. São
endêmicas de Cuba e são conhecidas como chillinas, birijitas, chinchillitas, pecheros, reinitas, chipes.

terf
Significa Feminista Radical Trans-Excludente. que traduz feminista radical trans-exclusiva.

terlenka
É o nome patenteado de uma fibra têxtil sintética. Este nome foi amplamente utilizado na Espanha, Colômbia e
Holanda. Corda de nylon de 3 e 6 capas trançadas. Cordão de nylon ou poliéster projetado para artesanato, artigos de
couro e calçados, grande força e durabilidade.

termes
É outra maneira de chamar insetos xilófagos muito comuns em todo o mundo. Existem cerca de 3000 espécies deles e
eles são também conhecidos como cupins, cupins ou térmitas. Eles são uma praga da madeira, como eles comem
celulose.

termitas
É um dos nomes comuns de xilofaga espécies de insetos (comer madeira, celulose ou papel). Existem quase 3000
espécies. Eles são considerados uma praga de madeira. Eles também são chamados de termes. cupins, cupins.

termites
É um dos nomes comuns de xilofaga espécies de insetos (comer madeira, celulose ou papel). Existem quase 3000
espécies. Eles são considerados uma praga de madeira. Eles também são chamados de termes. cupins, cupins.

termopanel
São folhas de materiais especiais que são usados como isoladores térmicos.

ternasco

Você quer dizer muito doce, ele é uma criança. Nome dado a um cordeiro muito pequeno que só se alimenta de leite.
Ele ainda não pastou.

terneza
Tem a qualidade da licitação. Revela ternura, afeto, demonstração de afeto. Preciso, pechiche, mímico.

terocal
É um tipo de cola ou cola que evapora muito facilmente. É usado por viciados para inalá-lo.

teromorfos
É o mesmo que Pelycosaurians. É uma ordem de mamíferos distantemente relacionados extintos répteis. Havia
tetrápodes e reproduzido através de ovos. Eles existiram no colegial era (Carbonífero Superior) e presume-se que eles
foram os primeiros animais endotérmicos, ou que poderia regular sua própria temperatura. Eles tinham grandes dorsal
as velas que foram úteis para prender o calor.

terpenos
Eles são derivados dos compostos orgânicos de isopreno, ou de um hidrocarboneto que possui cinco carbonos e
quimicamente é 2-metilbuta-1, 3-butadieno. Eles também são referidos como isoprenoides. Como óleos essenciais
naturais pode remover o limão e a laranja. Através de oxidação pode ser convertida em terpenoides e um exemplo
disso é a vitamina A ou Retinol.

terpsicore
Na mitologia grega, a musa da dança e da poesia de luz. Considerou-se a mãe das sereias. Também foi chamado
Terpsicores, que significa em grego que deleita-se dançando.

terque
terque é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Terque ( nome )." sendo seu significado:<br>O termo correto é
Terque ( nome próprio ). Terque é o nome de um município da Espanha na província de Almeria, Andaluzia, Espanha.
Era um reduto dos mouros.

terracampino
Significa nativo de Tierra de Campos, que é o nome de uma região que permanece em Castilla-León, na Espanha.

terrada
É o feminino de telhado. É uma cobertura suave, liso ou apartamento em um edifício de lajes. O termo é usado em
arquitetura. É também uma espécie de betume preparado à mão.

terraplanismo
É a doutrina que prega que a terra é plana e não esférica. Movimento ou ideologia de terraplanistas.

terratenientes
Pessoas que possuem grandes extesões terrestres. Plural de proprietários de terras. Ele possui muitas terras entre
suas propriedades. Proprietários.

terraza
Na Colômbia é o nome dado à plataforma que está localizada no piso superior de um edifício, onde geralmente há não
há quartos. Telhado. É também uma varanda saliente no piso superior de um edifício. Na agricultura é uma tira de
Esplanade plana ou artificial, que é feito na encosta de uma colina para crescer e para o mesmo controle de erosão do
tempo.

terrenales
Significa relativo ou pertencente à terra. Globos terrestres, terra, solo.

terretenientes
Plural de proprietário de terras. Uma pessoa que possui vasta extensão de terras. Latifundiários, proprietários de terra.

terria
É o nome de uma empresa espanhola dedicada à decoração.

territorializar
É a ação de definir as coisas ou eventos por área. Região onde algo acontece. Delimite áreas ou territórios.

terron
O termo correto é caroço, com tilde. É o nome dado a um pequeno pedaço ou bloco de solo duro e seco. Por
extensão pequeno pedaço de algo compacto. Bloco.

terronera
Significa ter muitos nódulos formados pela terra seca e rachada. Colômbia usa o termo como um sinônimo para terror,
pavor, medo, terror e pânico.

terrón
Pequeno pedaço ou bloco de solo duro e seco. Por extensão pequeno pedaço de algo compacto. Bloco.

terso
Na Colômbia significa macio, limpo, uniforme, polido, brilhante, sedoso, delicado.

tersura
Significa que ele tem a qualidade ou manifesta-se suave, não áspero, macio, sedoso, aveludado, suave. Suavidade.

tertulias
Reuniões em que temas de amigos de notícias e cultura. Boa noite, reunião.

tesela
É o nome de um pequeno pedaço de pedra, terracota ou vidro colorido que é usado para fazer um mosaico. Peça ou
parte de um quebra-cabeça. Parte ou elemento constitutivo de uma telha. Na Astrofísica é o nome das regiões
antigas, placas ou "manchas", que se formaram na superfície de Vênus, devido a deformações tectônicas (o termo
pode ser válido para casos semelhantes de outros planetas).

tesén
No Peru é um sobrenome. -Predomina no departamento de Lambayeque.

tesla
É um sobrenome de origem serbo-croata. Sobrenome de um físico servo-croata, nacionalizado americano, que
estudou física, eletromagnetismo e eletricidade. Seu nome completo era Nikola Tesla. Ele era um rival e às vezes
contraditório para Thomas Alva Edison. Ele foi um precursor da corrente alternada e inventor do motor assíncromo.
Seu sobrenome é o nome em Física da Unidade de Indução Magnética do Sistema Internacional. (é igual a um Weber
por metro quadrado). Nome atribuído a um carro elétrico.

testazo
Significa soprar na testa, golpear a cabeça. Golpe com cabeça, cabeçada.

testo
É uma inflexão do teste. Significa produzir, herdar.

testudínidos
Significa que eles têm uma concha ou carapaça. É o nome castelhano de Testudinidae, que é o gênero de tartarugas
herbívoros terrestres.

tesura
É sinônimo de rigidez, inflexibilidade, intransigência.

tetas
Significa mama, úberes, puchecas, mama, seios.

tetazo
Pode significar golpe dado com um. Você também pode se referir a uma alimentação abundante de uma enfermeira
para o seu bebê. Na Argentina, nome dado a um protesto de topless realizado no obelisco, exigindo direitos para as
mulheres.

tetelque en nahuatl
Dizem que é ocre ou amargo sabor frutas antes que eles amadurecem. Eu ouvi ele usar em El Salvador. Verde, verde,
imaturo, amargo, ocre.

teteo
Na Colômbia é uma palavra vulgar. É inflexão provocar o que significa provocar, chupar galo. prometer algo para sair
do caminho e depois não cumprir. Nas atividades agrícolas, é aquele que se relaciona com colocar um bezerro para
sugar momentaneamente para fazer a vaca fluir facilmente e ser capaz de ordenhá-la (o bezerro é separado até o final
da fase de ordenha e deixou alguma ordenha).

teterete
É um dos nomes comuns dados no México para o lagarto passa córregos ou basilisco. Também é chamado de toloque
ou cherepo. Seu nome científico é Basiliscus basiliscus e pertence à família Corytophanidae. Você pode andar
rapidamente na superfície da água.

tetero en méxico
É um recipiente em forma de garrafa, que pode ser feito de vidro ou plástico e com um mamilo ou chupar, no qual os
bebês recebem leite. Também se chama mamãe, garrafa,.

tetica
Tetica é um diminutivo de Roberta. Significa o peito, peito, peito, úbere.

tetico
Na música é um tipo de ritmo que começa desde a primeira vez da bússola e completa dura até o final da melodia.

tetl
Na língua Nahuatl pode significar pedra ou também ovo.

tetona
Significa que os seios, ou big mama mamas grandes. Peito ou busto grande. Vaca de úbere proeminente.

tetón
Significa bobo, idiota, acreditado que tudo o que dizes, inocente, ingênua, sem educação, ignorante em Venezuela e
parte da Colômbia. Sucker livre ainda desmame. Aumentativo de Roberta.

tetrahidrocannabinol
É o composto químico que mais abunda em Cannabis. É o principal ingrediente psicoativo da maconha. Também é
chamado de THC ou delta-9-tetrahidrocanabinol.

tetrapléjico
É o mesmo que tetraplégico. Uma pessoa que não tem nenhum movimento em membros superiores e inferiores. Uma
pessoa que só pode mover a cabeça.

tetrapodo
O termo correto é tetrápode ou tetrapoda (significa que tem quatro pernas, que é um quadrúpede.

tetras
É o nome comum para um peixe tropical que muito vendido para aquários. Seu nome científico é Paracheirodon Tetras
e tem outros nomes como cardeais ou luzes de néon.

tetratoidal
Em cristalografia é um dos tipos ou formas de avaliar os eixos de uma joia.

tetrámera
Significa que são quatro. Tem 4 elementos ou peças.

teutón
É uma forma coloquial de se referir a alemães ou alemão. Teuton era a forma latina para chamar um membro da tribo

que habitou o norte da Alemanha.

teutón, na
Nome do habitante da Idade Média em território da atual Alemanha. É considerado sinônimo de alemão ( a ), ou
alemão ( a ) .

texano
Em relação ao estado do Texas, nos Estados Unidos. Tejano.

textar
Textar está incorreto. Existem duas possibilidades para esta questão. Teste ou Textear.Testar significa fazer um
testamento. Ele também pode ser atingido com a cabeça ou tachar e excluir. Textear é para enviar mensagens de texto
através de um telefone móvel.

textíleria
Fábrica de tecidos ou tecidos. Fábrica de têxteis. Também pela arte da extensão dos tecidos em diferentes culturas.

teyao
O termo correto é Teayo e melhor ainda Castillo de Teayo. É o nome de um município brasileiro do estado de
Veracruz, no México. É um sítio arqueológico de mesaamericano e tem uma pirâmide. Localizado na região Huasteca.

teyo
Significa Teos natural. Relacionado ou residente de Theos na antiga Ionia. Na Colômbia é o apocope de Desiderio.

teyú
Na Colômbia é uma classe de lagarto carnívoro. Também chamamos de chickenero, mato, mata-água, peni, frango
lobo, tegú ou lobito. Seu nome científico é Tupinambis teguixin e pertence à família Teiídae. Pode atingir medidor de
medição e meio. Há zoocriaderos para comercializar sua pele.

teyúes
É uma maneira de chamar lagartos verdes no norte da Argentina. Plural de Teyú . Lagarto, tejuí, lagarto da região do
Chaco. Seu nome científico é Teius teyou e pertence à família Teiidae.

tez
Significa pele, especialmente do rosto ou rosto.

tezos
O termo correto em espanhol, é tesos, com s. Na Colômbia significa perito, melhor, superior, perito, conhecedor. A
pessoa ideal, estudioso. Significa também difícil, trabalhoso, complexo, complicado.

te¿iendose
O termo correto é tecelagem é. É uma inflexão da tecelagem. Isso significa entrelaçada, incubação, bloqueio,
planejada, forjar, trança, entrelaçar, urdir, Cruz,

técnico
Uma pessoa que é um perito ou especialista em qualquer tipo de comércio ou profissão. Tecnólogo. Perito, perito,
especialista em, entendida.

témpera
Uma pintura que dissolvida com água. Tintas de têmpera. Tipo de mais espessa do que a pintura em aquarela.

témpora
Tempo de jejum. Na religião católica, quarta-feira, sexta-feira e sábado da primeira semana de cada trimestre (que foi
feita para coincidir com o início de cada temporada).

tépalo
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.

térmicos
Relativo as variações de temperatura ou calor.

tésen
O termo correto é TESEN. É um tipo de teste para Avaliação de Funções Executivas, é apocope do Teste de Trilha. É
usado para selecionar e classificar por desempenho. É usado como triagem para avaliar o funcionamento executivo de
jovens e adultos.

tésera de hospitalidad
Teaser de Hospitium. Bem-vindos sites que os celtiberianos tinham para estrangeiros. Uma provocação era um tablet
de madeira, marfim ou metal, ou uma folha de metal com gravuras que era usada como passaporte, conduta segura ou
senha.

tétrica
Significa que causa melancolia profunda, o que faz você pensar na morte, o que causa depressão. Causa medo.
Significa confuso, incerto, escuro, sombrio, triste, sombrio, funeral, funesta, luctuoso, melancólico, taciturna.

tête à tête
É uma expressão francesa que significa cabeça a cabeça. Indica uma grande paridade em um tipo de competição que
no final é geralmente definida com fotofinish (por meio de uma foto). Paridade, emparelhamento.

tgss
Em Espanha, é a sigla para o tesouro geral da segurança social (é uma unidade do Ministério do emprego e da
segurança social).

thael
É um nome de mulher de origem hebraica. Significa Deus-abençoado por Deus, o enviado.

thaele

É um sobrenome na África do Sul. Há também Th'le. O sobrenome é de origem alemã. Sobrenome de um líder
sul-africano mestiço chamado James M. A Thaele. Estudou na Universidade de Lincoln, Pensilvânia, nos Estados
Unidos. Tatiana Thaele é uma famosa flautista e é uma matemática alemã, professora da RUHR, Universitat de
Bochum.

thai
É a abreviatura da Tailândia ou tailandês. Quer dizer que pertence àquele país. Relacionados com a Tailândia (antigo
Siam). Siamese. Tailandês é também a língua falada na Tailândia, a comida tailandesa e outra maneira de se referir
ao gato siamês.

thailee
O que é agricultura tailandês Lee Lee Thai co. , Ltd. (TLA). É o nome de uma empresa agrícola tailandesa que
ganhou sua reputação como uma das empresas líderes na exportação de arroz Jasmine na Tailândia. Tailandês Lee é
o nome de uma empresária Surcoreana (nascido em Tailândia), CEO e presidente da International SHI, considerado
pela Forbes como a maior empresa do mundo chefiada por mulheres.

thailin
thailin é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Thailin", sendo o seu significado:<br>Thailin ou Thailyn é um
nome de mulher de origem inglesa. Possui variantes como Ding Tylin, Talin, Talin. Significa Rocío de la Mañana.

thais
É um nome de origem grega e significa tão bonito como uma flor ou flor mais bonita. Santa Thais era uma cortesã
egípcia que se converteu ao cristianismo. Com sua biografia um livro (Novela de Anatole France) foi escrito e uma
ópera foi composta, pelo francês Jules Emile Frédéric Massenet. No Brasil e na Espanha existem vários atletas com o
nome Thais.

thalassarche
Significa que ele é um líder ou se destaca no mar. Thalassa foi a deusa do mar na mitologia da Grécia antiga. É o
nome de um gênero de aves que pertence à família Diomedeidae e são conhecidos como albatroz.

thalurania
Descansa no calcanhar. É o nome de um gênero de aves da família Trochilidae. Eles são conhecidos como colibris,
tominejos, campistas ou Quinchas.

thamnistes
Significa que você vive ou permanece nos arbustos ou entre arbustos. É um género de aves da família
Thamnophilidae. Eles são conhecidos como formigueiros, tiluchíes eyesfire ou morcegos.

thamnolaea
Significa que ele vive nos arbustos ou no restolho. É o nome de um género de aves da família Muscicapidae.

thamnomanes
Significa apaixonado por arbustos. É um género de aves da família Thamnophilidae. Eles são conhecidos como
formigueiros, cabanas, batars, papagaios.

thamnophilus
Você quer dizer amigo dos arbustos. É um género de aves pertencente à família Thamnophilidae. Eles são
conhecidos como formigueiros, tilichí, olhos de fogo.

the rial
É uma auto-expressão do Chile, para denotar o exagero de alguma coisa ou fato. Que ultrapassa os limites da
realidade ou esperado.

thekla
Thekla é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Thekla.", sendo o seu significado:<br>Thekla é o nome de um
navio de carga, que foi construído na Alemanha e que atualmente está ancorado no porto flutuante em Bristol,
Inglaterra.

theobalda
É um nome de mulher de origem germânica que significa princesa de grande valor. Tem variante masculina: Teobaldo.

theristicus
Significa bico curvo ou bico em forma de foice. É um género de aves da família Threskiornithidae. Eles são
conhecidos como tosté, bandurrias, chorocoras ou tatuchis.

thiago
É um nome masculino de origem bíblica e hebraica. Significa que Deus nos recompensará, a recompensa de Deus.
Tiago Variant . Nome de vários futebolistas brasileiros e portugueses. O nome é tão comum que, em muitos casos, é
necessário especificar o sobrenome. Thiago Alcántara Dos Santos é nacionalista espanhol e já jogou pela seleção
espanhola. Thiago Motta é um nacionalista italiano e já jogou pela seleção italiana. Thiago Emiliano Da Silva é jogador
da Seleção Brasileira.

thinner
Esta palavra é um anglicismo. Também pode ser usado mais enlatado. É o nome inglês de um solvente muito
comumente usado. A palavra mais fino em inglês significa mais fino. Também é conhecido como emagrecimento ou
redutor de tinta. Na verdade, é uma mistura de solventes orgânicos derivados do petróleo e visa dissolver tintas e
outras substâncias insolúveis à água (esmalte, óleo, graxa). Mais fino é uma substância inflamável e altamente volátil.

thinocorus
Significa pernas curtas e bico. É um género de aves da família Thinocoridae. Eles são conhecidos como agachonas
ou pouca perda, lajes de colarinho pequeno.

thinornis
Significa pássaro de pés curtos. Apesar de serem aves de ambientes aquáticos são aves de pernas curtas e
pertencem à família Charadriidae. Eles são uma espécie de tarambolas e tarambolas da Austrália, Nova Zelândia e
Tasmânia. Eles estão à beira da extinção.

this is the life
É uma frase em inglês que significa que isto é vida, vida é usada para significar também.

thlypopsis
Significa que parece a reinita, parecendo uma reinita. É um género de aves da família Thraupidae. Eles são
conhecidos como frutas, tangaras, árvores frutíferas, tendrs.

thomsonita
Significa nascido, residente ou relacionados com a Thomson, uma cidade nos Estados Unidos no estado da Geórgia. A
gazela Thomsonite é também conhecido como gazela Thomson, é o mais comum de todas as gazelas. Pertencem à
família Bovidae e seu nome científico é Eudorcas thomsonii. Em física, o efeito thomsonite é um efeito termoel {IV que
descreve a variação de temperatura (aquecimento ou arrefecimento) de um condutor de corrente com um gradiente de
temperatura.

thraupis
Significa pássaro pequeno, Tangara. É um género de aves pertencente à família Thraupidae. Eles são conhecidos
como tangaras, telhas, pedras, choguíes, seedbeds.

thread graft
É uma prática florestal e agronômicos enxertos com rosca ou amarrado. As palavras Thread enxerto, são a língua
inglesa e significa "Transplante de fios". É usado para dar formação adequada em Bonzai e Saikei.

threnetes
Significa canto triste, uma laje. Que gemidos. É o nome de um gênero de aves da família Trochilidae. É uma classe
de beija-flores conhecido como eremitas, por sua tendência a viver sozinho.

threskiornis
Significa que ele tem um bico de foice. O pico da foice é um género de aves da família Threskiornithidae. Eles são
conhecidos como coclíes, Ibis ou spatulas.

thripadectes
Significa que ele bica no carcoma. ou bicando a traça da madeira. É o nome de um gênero de aves da família
Furnariidae. Eles são conhecidos como trepalos, trepatroncos, trepamusgos, litterers folha.

thripophaga
Significa que ele come minhocas. Que come vermes de carcoma ou xililophageworms. Isso comeu. Eles são um
gênero de aves com uma afinidade ainda indeterminada com a família Furnarridae. Eles são conhecidos como cestas,
caudas macias, spiners ou rabóides. Eles são típicos da América do Sul.

throwback
É uma palavra em inglês que traduz a reversão. Volte ou volte para um estado anterior que você tinha.

thryophilus
Significa amigo dos a ou as canas. É o nome de um gênero de aves que pertence à família Troglodytidae. Eles são
conhecidos como baratas, chirivines, camundongos, Wall-Highs ou soterreyes.

ti mostla
Você mostla está escrito incorretamente e deve ser escrito como "Timostla" no sentido de:<br>O termo correto é

Timostla ou Timochtla. É uma palavra em nauatle que significa família, parentes.

tianguis
É uma palavra de origem Nahuatl, significa mercado. Site onde você pode comprar tudo. Mercadoria, souk, mercado,
feira, Praça, toldo.

tiaris
Significa que a cabeça se parece com uma tiara, uma coroa ou um turbante. Tem um ornamento em sua cabeça. É o
nome de um gênero de aves pertencentes à família Thraupidae. Eles são bem conhecidos como seedbeds,
tomeguines, pardais, spigueros, Tordillos ou Juana marucas.

tiberio
Significa que vem do Tibre, que nasceu perto do Tibre. Nome do homem de origem latina, o que significa que ele
nasceu no Tibre. Nome de um imperador romano.

tibieza
Na Colômbia é utilizado como sinônimo com gentileza, simpatia, amistosidad, calor, afectuosidad, calor. Grau de
atração, manifestando-se com boas intenções para com os outros.

tibio
Significa que tem uma temperatura média ou intermediária. É sinônimo de temperado, temperado, endurecido,
negligente, indiferente, apático, solto. Referindo-se a um ambiente: agradável, acolhedor, agradável, suave.
temperatura moderada.

tibor
Significa vaso. É um tipo de vaso, com a aparência de um jarro ou vidro, geralmente porcelana e muito decorado. Tem
usos decorativos ou ornamentais.

tibunales
tibunales é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Tribunais", sendo o seu significado: o termo correto é
tribunais. Na Colômbia é que o nível intermediário de Justiça situa-se entre (inferior) Tribunal e Tribunal (Superior).

tiburcio
É um nome de origem latina masculino. Significa que procede do Tibur, hoje chamada Tivoli (cidade italiana na
província de Roma).

tical
Nome abreviado do evento realizada em Cartagena de Indias, tecnologias de informação e comunicações sobre
aqueles que trabalham nas instituições de ensino superior nos países da América Latina (TICAL. 2018). O nome do
primeiro álbum do rapper Clifford Smith, mais conhecido como método de homem É também o símbolo de uma
empresa de transportes que internacionais da América Central limitado TICAL que opera em vários países. Tikal com
k, é o nome de um importante sítio arqueológico maia na Guatemala. Coloquialmente, Costa Rica, para ser um lugar
cheio de ticos. Grupo ou conjunto de ticos.

tico

Significa nascido, residente ou relacionados com a Costa Rica. É o apocope de Hermaniticos, que era como era
chamado entre se membros do exército libertador e seus aliados em suas batalhas contra os bucaneiros. Esta palavra
coloquial, deu origem à Costa Rica, também começaram a chamar Recientes. É claro que, na América Central (e
obviamente na Costa Rica) e Colômbia, há a tendência para repetir o sufixo tico ou ico, diminutivos para fortalecê-los e
demonstrar o exagero, por isso é comum ouvir palavras como cortiquitico, Shorty, rapiditico, etc.

ticuco
Em Honduras significa charros, barriguinha, jornadano, pessoa de barriga. Também há um tipo de Tamale de bom
tamanho e pode ser armazenado por vários dias.

ticuiche
Significa moinho, pedra para moer ou esmagar os grãos.

ticuruche
Significa casucha, rancho, covacha, chiqueiro (referindo-se a uma habitação mal construída)

tideo
O termo correto é 40 Tideu; nome próprio ). Herói é caracterizado na lenda grega dos sete contra Tebas. Pai de
Diomedes.

tiempito
Na Colômbia significa curto período de tempo. Pouco tempo. Diminutivo do tempo. Com Ironias : Tempo ruim ou
tempo significativo, importante.

tiempo de adviento
Significa vir, chegar, esperar. Em grego é chamado de parusía e em latim advento. É um período religioso que cobre
os quatro domingos antes do Natal. É levado em conta nas religiões cristãs (cristãs, ortodoxas e alguns protestantes).
Período especial de início do ano litúrgico.

tiendes
É uma inflexão da proposta. Isso significa estender, esticar, forca, fingir, implantar, desenvolver, deite-se, deite-se, na
hora de dormir.

tierra
Nome dado ao terceiro planeta do nosso sistema solar. Parte sólida e firme do nosso planeta. Nome de um dos quatro
elementos da cosmogonia antiga. Significa terreno, extensão, piso, superfície, chão, greda. Eles podem ser seus
sinônimos de esfera, mundo, planeta, globo ou pátria, nação, país, região, lugar, terroir, pessoas.

tierrero
Na Colômbia tierrero é sinônimo de get, casa, luta, motim, rina, briga e tumulto. Jaleo. Cheio de pó ou superfície de
solo seco.

tierrita
Diminutivo da terra. Na Colômbia, especialmente em Boyacá, maneira carinhosa de ligar para o local de onde vem.
Terroir, Garota da Pátria. Forma coloquial de ligar para o Departamento de Boyacá e cada um de seus povos.

tierrudo
Na Colômbia pode significar, latifundista, pessoa que possui muitas terras de sua propriedade por tradição.

tierruo
Na Colômbia, concurso ou concurso é uma pessoa que possui grandes extensões de terra. Latifundista, proprietário de
terras.

tiesas
Plural de tiesa . Significa rígida, tensivelmente, yertines, reta, reta, dura, seca, petulante, arrogante. Pode significar
seco, desidratado. Falta-lhes suavidade.

tiesto
Na Colômbia é sinônimo de trebejo, viejera, chechere, traste, lixo, gadget, embarcação inútil, velha e danificada, coisa
velha e inútil. Ele também é usado para designar um navio que não é mais usado e deixaria para matera ou vaso de
planta de jardim. Pote ou bandeja de lama usada como matera ou pote.

tiestos
É o plural de Tiesto. Na Colômbia é sinônimo de Trebejo, Viejera, Chéchere, pileup, lixo, gadget, navio inútil, velho e
deteriorado, Cobroken, coisa velha e vaidosa. Ele também é usado para designar um navio que não é mais usado e
que é deixado para Matera ou jardim flowerpot planta. Pote ou bandeja de barro que é usado como um Matera ou pote.

tiffany
É um nome de mulher de origem grega- Significa "manifestação de Deus" ou "revelação de Deus".

tifi
Molde verde, Trichodermas. Cogumelos úteis na jardinagem. Pode ser usado como um fungicida biológico muito
poderoso. Trichoderma atroviridae . Ele é usado para eliminar fungos e bactérias patogênicas em plantas e solo. Tifi
também é um nome masculino em italiano. É também um dos aposcópios usados para Estéfani ou Estéphano.

tiflópidos
Significa cobra cega, cobra que você não vê. É o Castilianization de Typhlopidae, que é o nome da família de
serpentes cegas. Esta família de cobras não é encontrada na Europa, mas em outros continentes.

tifo
É o nome de várias doenças infecciosas, caracterizada por produzir uma febre muito alta, dor de cabeça, calafrios e
uma erupção generalizada (exantema). A bactéria Rickettsia do género produzi-lo, e normalmente é transmitida por
picadas de insetos como piolhos, carrapatos, ácaros e pulgas infectadas. Clinicamente conhecido como tifo.

tifón
É uma maneira de chamar furacões no sudeste da Ásia e oceania. Fenômeno atmosférico constituído por fortes
chuvas acompanhadas de ventos de alta velocidade e tempestades elétricas. Na América nós chamamos de furacões.
Para os tufões também nomes são colocados para diferenciá-los. Ciclone.

tigmotactismo
É um fenômeno natural pelo qual os seres humanos reagem a um estímulo, por exemplo: papoula fecha os folhetos de

suas folhas ao toque ou retirar as mãos para sentir o calor. Reagir a um estímulo. Estímulo ao contato físico. Reflexo.

tigmotaxia
Significa resposta a vibrações ou contato. Na Ecologia é a tendência de certos organismos aderirem a superfícies com
as quais entram em contato. É também a resposta a vibrações e toques. Pode ser positivo ou negativo, ou seja, como
uma reação pode abrir ou fechar : algumas flores abrem quando tocadas ou algumas folhas são fechadas pelo mesmo
motivo.

tigrero
O nome de um documentário sobre um caçador de jaguares. O assunto é um filme que começou em 1954 nas selvas
do Brasil e não foi terminada, em seguida, depois de 40 anos a tentar terminá-lo. O diretor é Mika Kaurismäki.
Tigrero, significa que você tigres de caça. Na Colômbia, é o apelido de Jesús María Ocampo Toro, fundador da cidade
da Armênia.

tigrillos
O Le Tigre são alguns gatos que estão nas Américas do México à Argentina. Seu nome científico é Leopardus wedii.
É a família Felidae. Recebe outros nomes como jaguatirica, Gato-Maracajá, jaguatirica, Gato-Maracajá, caucel,
Maracay.

tigrisoma
Significa com o corpo listrado. Tem a aparência do tigre. É o nome de um gênero de aves da família Ardeidae. Eles
são um grupo de aves que vadeiam conhecido como avelã, garças de tigre ou focinhos.

tija
É uma espécie de alça ou alça. Manuseie, manuseie, manuseie, manuseie. .

tijera
Instrumento de costura usado para cortar tecidos. Eles também são usados em cortar o cabelo ou papel. Cumpre com
duas lâminas alongadas, conectadas por um eixo central e dois ilhós para inserir os dedos. No futebol é uma jogada
perigosa realizada por um zagueiro que é jogado para trás em seu adversário com as pernas abertas.

tijeras de botón
Existem correntes mais fortes de tesoura com pontas grossas, angulares. Usado em enfermagem para cortar as roupas
de um paciente sem machucá-lo.

tijeritate
tijeritate é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Tijeretear" no sentido de:<br>O termo correto é tijerea você
ou melhor ainda tijeretear você. É inflexão de tijerear ou tijeretear. Isso significa corte com tesoura, por exemplo, as
pontas do cabelo.

tijuca
É o nome de um bairro do Rio de Janeiro e o nome de um parque nacional natural do Brasil. A palavra é de origem
Tupi-Guarani e significa pântano. Significa literalmente água que mata.

tikray

Significa em transform quechua, mudar, tombamento, tornar-se, deixando de ser.

tiktokera
Mulher ou pessoa que pratica tik tok.

tila
Tila é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Tila ( 41 próprio nome;. sendo o seu significado:<br>O termo
correto é Tila ( nome próprio ). É o apocope de Domitila, que é um nome de mulher, de origem Latina e significa mulher
em casa e em linha reta. Infusão preparada com folhas e flores de tília. Planta medicinal.

tilacino
Etipologicamente significa que tem um saco ou saco, que tem um saco. Foi um dos nomes comuns dados ao extinto
lobo da Tasmânia, tigre da Tasmânia, tilincina ou lobo marsupial. Seu nome científico é Thylacinus cynocephalus.
Acredita-se que ele desapareceu por volta de 1936. Castellanização do termo Thylacinus, que é o nome do gênero
desses animais marsupiais e que pertencia à família Thylacinidae. .

tilapia del nilo
É um dos nomes comuns de um peixe. Também é conhecido como mojarra, mojarra de prata ou mojarra de gancho de
prata. Seu nome científico é Oreochromis niloticus. É a segunda espécie mais cultivada em lagoas no mundo. É
nativo do rio Nilo e se espalhou por todo o mundo. É muito prolífico e invasivo. Pertence à família Cichlidae.

tildar
Marca o til nas palavras que exigem isso. Usos de Colômbia a palavra marcar como um sinônimo para acusar,
apontar, marcam, excluir, censuram, denigrem, desaprovam, criticam.

tillo
É uma inflexão do pilar. Significa paletização, participar, cobrir o solo com tabelas. No Equador significa folheado,
garrafa de metal, checo chequita superior. Eu tillo é o nome de uma ilha russa no arquipélago do mar de Kara de Franz
Joseph. Há também uma pequena ilha nas ilhas Wllczek, também no Oceano Ártico. Eu tillo é o sobrenome de um
cartógrafo ucraniano, chamado Oleksiy Tillo.

tilo
Na Colômbia é o nome de uma cidade de Yopal (Casanare). Seu nome completo é Whitaker. É o nome de uma planta
medicinal da família Malvaceae. Seu nome científico é Tilia platyphyllos. Recebe também outros nomes comuns:
telha. Tey, telha teixo branco, branco. tilero.

tilosis
É um termo em botânica. É o acúmulo anormal e generalizado de Tilos especialmente as árvores devido ao bloqueio
nos vasos de cerne (cicatrizes na parte de Woody ou xilema, madeira). Na medicina significa calo, calosidade,
excrescência.

tiluchi
É um dos nomes comuns de um pequeno pássaro sul-americano. Também é chamado de pedreiro, padeiro, caseiro,
caserito, alonsito. Seu nome científico é Furnarius rufus. Pertence à família Furnariidae. Com este nome é mais
conhecido na Bolívia.

timado
É uma inflexão de timar. Quer dizer que ele foi vítima de um golpe, que foi enganada.

timandra
Timandra escrito incorretamente e deve ser escrito como "Timandra ( nome )." sendo seu significado:<br>Na antiga
Grécia, o cônjuge do rei Echemus de Acadia e mãe de Laodoco. Foi infiel ao seu esposo com Phileo.

timba
É uma variedade de tambor ou cilindro muito som de tamanho médio ou pequeno, de origem africana. Palavra de
origem africana que significa tambor. Nas orquestras cubanas é um termo usado para incentivar a orquestra e
convidá-los a dar muito encorajamento ou interpretações musicais de coração.

timbal
É um instrumento de percision pequeno, como um tambor. É amplamente utilizado na interpretação da música tropical,
especialmente salsa.

timbaleta
É um instrumento de percussão musical. É menor que um timbal e geralmente é acompanhado por uma campainha.
Timbal diminutivo e depreciativo.

timbiriche
É o nome de uma tabela filho de quadrados e pontos (papel e caneta jogo) jogo. É o nome de uma banda de música
mexicana infantil, que saiu de grandes cantores como Thalia e Pulina Rubio.

timbos
Plural de Timbó. Na Colômbia e em particular são de que Urabá é um grande recipiente de plástico para transporte de
líquidos. Garrafas, garrafas, pimpinas, talambucos, calambucos.

timbó
Na Argentina e no Chile é um dos nomes comuns de uma árvore forte, também chamado aquele preto, orelha, orelha,
orelha de rim, pinhão, caracaro, pacará, puita, guanacaste, corotú. Seu nome científico é Enterolobium cyclocarpum
pertencente à família Fabaceae. É também o nome de um site no Paraguai, onde ocorreu uma batalha na guerra de
Gran Chaco, também chamado de Acayuazu, Acaguasu, Acaguasa ou reduto Cora.

timbón
Na Colômbia significa Timbo grande. Timbo é o mesmo que garraga, caneca de plástico ou calambuco. Recipiente
plástico usado para carregar líquidos ou combustível, com uma capacidade de vários galões (4 ou 5). Por grande
extensão da barriga. Homem com uma barriga abaulamento, barriga, barriga.

timeline
É uma palavra na língua inglesa que significa literalmente linha do tempo, cronologia.

timorata
Significa que ele tem muito medo, que tem muito medo. Medo, covarde, folga, indeciso, pusilânime, tímido, temeroso.

timorato
Quer dizer temeroso, covarde, frouxo, indeciso, vale nada, tímido.

timorés
Significa originalmente, residente ou relacionado a Timor, o nome de uma ilha na Indonésia. Timor.

timos
Plural de timo. Significa armadilha, engano, fraude, embaucamiento.

timón
Na Colômbia é o mesmo que manusear, manivela, cabra, comando, direção. É uma peça mecânica de vários materiais
que é suportada em um eixo, serve para governar ou dirigir um navio ou veículo de qualquer tipo. Dispositivo ou
mecanismo projetado para manobrar um meio de transporte através de um fluido. É também um nome masculino de
origem grega. Significa honra, estima. Nome do personagem principal de uma peça de Shakespeare, a tragédia
"Morte de Atenas". Nome de um dos primeiros deacos da Igreja Católica. companheiro de Próspero, Parmenas,
Nicanor, Filipe, Estevão e Nicolau. Também pode significar comando, governo, autoridade, liderança.

timple
É um instrumento típico edmusical da corda das Ilhas Canárias. É menor do que uma guitarra e pode ter quatro ou
cinco cordas.

tina
É um nome de mulher. Apocope de Cristina. Também é um grande navio, uma panela grande ou recipiente para
banho. Cuba, bandeja, pilha.

tinacio
É uma árvore nativa da América Central e Caribe, pode ser encontrada do México à Colômbia. Seu nome científico é
Trichilia hirta e pertence à família Meliaceae. Também dizer Siguaraya e Uruca, tem um resultado de três seções e
coberto de pelos. Aqueles que praticam a santeria acreditam que é a árvore chango ao vivo.

tinago
Na Argentina é o nome de uma marca de alimentos concentrados e equilibrados para animais. São produzidos por
Miguel Bonnaterre E Hijos S. Para. Na Filipina, é o nome de um salto ou cachoeira. Na língua nativa significa
escondido, escondido. É em Iligan, uma pequena cidade filipina. Na área há muitas cavernas e falésias.

tinaja
Na Colômbia é uma tigela, semelhante a um jarro, onde ele geralmente fica água fresca de grés. Mucura. É também o
tinajo feminino. Fêmea da espécie, que também dizem borugo, lapa, guagua, paca, guartinaja. Seu nome científico é
Cuniculus paca e pertence à família Cuniculidae.

tinajito
Diminutivo de tinajo. Na Colômbia é um vaso pequeno. Recipiente de lama no qual a água é armazenada. Pequeno
cantabriano, mucura pequena. Também é chamado de tinajo para um pequeno roedor, que também é conhecido como
guartinajo, lapa ou paca. Seu nome científico é Cuniculus taczanowskii e pertence à família Cuniculidae . Criando a
banheira.

tinajo
Na Espanha, é o nome do município nas Ilhas Canárias, que pertence à província de Las Palmas. Está localizado na
ilha de Lanzarote. Na Colômbia é o nome de um animal, mamífero roedor, que é conhecido por muitos outros nomes
diferentes como paca, lapa, guartinaja , guanta , guagua , picure , chilo , guagu molón , goruga , majaz, tepezcuintle ,
gualilla , coelho manchado. Seu nome científico é Cuniculus paca e pertence à família Cuniculidae. Tinajo, também é
o nome de uma basija, geralmente de lama, na qual a água é carregada ou armazenada. Vaso.

tinamotis
Parece um tinamius. É um género de aves da família Tinamidae. Eles são conhecidos como keús, quiulas, perdizes
ou imambuts.

tinamus
Era o nome dado na língua Caribenha para perdizes americanos. Eles também são conhecidos como macucos,
inambués, yutos ou quiulas. pertencem à família Tinamidae.

tinamúes
Eles são um pássaro muito comum de florestas americanas, eles vivem no chão, eles não voam muito. Também
conhecido como Martinets, yutos, imambúes. Em algumas partes eles dizem perdizes e confundi-los com eles. São da
família Tinamidae.

tinaquer
É um termo usado no Panamá e é pronunciado tainaquer. Significa basuriego, que come lixo do lixo, que cava os
tanques (referindo-se a um cachorrinho de rua).

tinbushca
tinbushca é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Timbushca.", sendo o seu significado:<br>O termo correto
é Timbushca ( m ) É o nome de um prato típico do Equador e sul da Colômbia, como um guisado. Isso é um peito de
carne suada ( metade com osso e metade carne ) Além do que o normais condimentos ( cebola, coentro, tomate, salsa,
alho e sal ) carrega ovo picado, batata, amendoim torrado e moído. É tradicional na região de Otavalo.

tincion
É a ação ou efeito do tinfetante ou tinserto. Dê cor.

tincleta
É outra maneira de chamar um inseto da Ordem Dermaptera. Também é conhecido como amarração, rapa, cortapico
ou chirato.

tindalizado
Tindalizado, é o particípio do verbo o verbo tindalizar. Este é um processo de esterilização parcial de uma substância
com o uso de aplicativo de fases de calor intercalado e estágios de culturas de microorganismos benéficos. É um
processo semelhante a pasteurização do leite.

tinerfeño
Significa nativo da Ilha de Tenerife, nas Ilhas Canárias (Espanha). Você também pode usar tenerifeño.

tinganillo
Acho que a questão é para um anel. Se assim for, é um dispositivo eletrônico poderoso e minúsculo que pode colocar
a orelha e permitir espionar conversas. Pode afetar seriamente a orelha se não for usado corretamente. Aparelho
auditivo.

tinglado
Do lado cercado por cordas, onde realizam-se jogos de boxe ou luta. Anel, amarrando, noivos, galpão, tablado,
barrancón, armazém, navio. Também usado como um sinônimo para intriga, bagunça, bagunça, maquinação.

tinglar
É um outro nome comum que recebe o nome científico Dermochelys coriacea, tartaruga-alaúde e pertence à família
Dermochelyidae. É também um lugar ou pregar tábuas de madeira. Revesti uma superfície com um palco.

tinistas
Plural de tinista . Você pode ser um seguidor ou fã de Martina ou Cristina. É geralmente usado para designar pessoas
apaixonadas pela beleza, música e canções de Martina Stoessel, cantora argentina conhecida como Tini Stoessel.

tino
Forma coloquial ou familiar de chamada Faustino. Jogador colombiano de grandes triunfos na Europa. Na Colômbia,
dizemos tino de boa pontaria. Que saudades, é correto.

tinodorringo
O Tinodorringo é um prêmio concedido aos melhores atores da Companhia Colombiana de Teatro Vivo (CTVC). É um
pássaro colombiano que é caracterizado por fazer ninhos muito elaborados e bonitos. Eles também são conhecidos
como arquitetos ou pedreiros. O nome científico é Furnarius longirostris e pertence à família Furnarridae. Também é
conhecido como pedreiro ou padeiro caribenho, padeiro colombiano ou pedreiro venezuelano.

tinterillo
Na Colômbia é um personagem que afirma ser um advogado, agindo como tal e finge saber as leis, são geralmente
empíricas e não ter sido quase não há estudos sobre o assunto.

tintilar
É uma palavra usada em Português e em espanhol, significa piscar, piscar.

tintillo
Refere-se a uma pequena taça de vinho tinto. Vinho dessa cor (vermelho). Diminutivo de vermelho (na Colômbia é
uma pequena xícara de café quente.

tiny
É uma palavra da língua inglesa que significa minúscula ou minúscula. Pequeno ( a) . Apelido do ator Tom Lister Jr.

tinzenita
Significa natural de Tinzen (Suíça). Em relação ao Tinzen. Era o nome de uma aldeia Suíça, no Cantão dos Grisões.
O nome atual é Tinizong-Rona.

tiña
É o nome comum de uma doença infecciosa e altamente contagiosa que afeta a pele. É causada por fungos. Acima
de tudo afeta o couro cabeludo, produz escamas amareladas e gera muito mau cheiro. Ele também tende a afetar
outras partes do corpo. Larva de inseto que afeta as colmeias.

tio
Em Química é um prefixo usado para indicar que a substância contém enxofre. Irmão do meu pai ou irmão da minha
mãe.

tiol
É um tipo de produto químico, de origem orgânica, basicamente constituído em suas moléculas com um átomo de
enxofre e outro de hidrogênio, ligado a uma cadeia de carbono (Radical -SH). Sulfhydrilo ou Mercaptan .
Caracteriza-se por odor desagradável e pode ser causada pela decomposição da matéria orgânica.

tiorba
É o mesmo que violon ou chitarrone. é um instrumento musical de cordas que geralmente tem 8 cordas. É muito
parecido com um lau.

tipejo
Tipo diminutivo e depreciativo. pessoa que causa desprezo. Indivíduo sem importância.

tipificado
É uma inflexão de infracções. Isso significa classificar ou organizar de acordo com a classe ou tipo, referindo-se a um
conjunto de coisas ou eventos ou uma lista.

tipili
Tipili, o dominicano nome dado ao emblemático prato libanês chamado tabule é uma salada feita de trigo, tomate,
cebola e salsa e é bem conhecido no Rep. Dominicano. O dominicano versão difere os libaneses no montante de salsa
adicionado ( os libaneses é mais salsa e hortelã que trigo ) e que raras vezes Dominican é hortelã.

tiple
É um tipo de guitarra-como o instrumento musical da corda. É nativa da Colômbia e tem 12 cordas metálicas. É
também um tipo muito afiado de voz (soprano). Na Catalunha é também o nome de um instrumento de sopro musical,
semelhante a um Chirimía.

tipluda
Na Colômbia tipluda a dizer que é uma mulher que tem o corpo como uma soprano, aguitarrado, muito harmonioso,
bonito, cheio de curvas. Corpo bem formado e estilizado.

tipos
Tipo plural . Significa classes, variedades, estilos, exemplos, modelos. Espécimes. Classificações, categorias,
indivíduos, espécimes. povo.

tique
O termo correto é Tique. Na Colômbia, especialmente nos departamentos de Tolima e Huila, é um sobrenome de

origem indiana. Deusa da fortuna na Grécia antiga.

tiquetes
Bilhete plural . Na Colômbia é uma forma de ligar ou ingressos, ingressos ou ingressos. Cobras. Documento que
permite que você embarque no transporte público.

tiquisque
Era um dos nomes franceses de um rio afluente do Danúbio. Ele também era conhecido como Tisza, Teisse ou
Teysse. Diz-se que em sua terra morte Átila. Na América é um dos nomes que recebe uma planta conhecida como
bore, malanga ou ocumo. Pertence à família Araceae. Seu nome científico é Xanthosoma sagittifolium. É de raízes
comestíveis.

tira
Pedaço longo e estreito de qualquer material (tecido, plástico, papel, etc.). Banda, faixa, guarnição, pronto, fita, alça.
Inflexão de arremesso, o que significa jogar, arremessar, jogar. Vulgarmente, fazendo sexo. Na Colômbia, ele também
é instruído a jogar um detetive infiltrado nas marchas.

tirachinas
É um pouco do parque, que tem uma almofada e cordas de borracha elástica, geralmente usadas para lançar a pedra
com muito poder. Também chamado de estilingue, cauchera ou seta (Colômbia).

tirano
Uma régua que abusam do seu poder político, sua força e sua superioridade. Pessoa que regulam de maneira
totalitária, o ditador, o usurpador. Que a prática da tirania. Isso geralmente é um género de aves canoras, pequenas,
muito abundantes e variadas. Eles são muito abundantes na América do Sul. Família Tyranidae. Eles são cerca de
100 gêneros e mais de 400 espécies. Pássaros.

tirante
Significa que ele puxa, puxa, puxa. Causa nervosismo ou preocupação. Cabo de aço para equilibrar forças. Significa
duro, esticado, duro. Também pode significar embaraçoso, hostil, complicado tenso.

tirata
É uma palavra da língua italiana que significa Chuck, talão, aleta, estiramento ( trecho de estrada 41. Endereço longo e
cansativo. Puxa, puxa, puxa. Dircurso. Na Colômbia, uma zombaria, decepção ou piada é contada tiro.

tiricia
É uma deformação popular e errônea de icterícia a palavra, você quer dizer pele pálida e amarelada. Também pode
significar preguiça, preguiça, apatia. Algumas pessoas usá-lo como um sinônimo para o mau humor, raiva, paciência.

tirillas
Eles são pequenas tiras com um dispositivo especial que é colocado um gótico de sangue para medir a quantidade de
açúcar no sangue no medidor, são utilizados diariamente por pessoas com diabetes.

tirique
Não é uma palavra em espanhol. Tirique, é um nome masculino comum usado nos Estados Unidos e Jamaica.

Significa tradicional e ultrapassada. Amante de ancestral. É um personagem do livro de Gênesis sombra de Ricky
Thomas Jr.

tiriquitos
Em Dominicana significa aborrecimento, nojo, repulsa. Sensação de náusea vômito, engasgos.

tiritar
Significa tremer de frio, sofrem de calafrios, agitação, agitação, tremor, calofriar, dentellear, tagarela.

tiritirar
O termo correto é tremendo. Isso significa ser tremendo. Se aterido, congelado. Trema. Ele também pode tremer de
medo, tremer de medo.

tiro
Um esporte que é praticado com armas de fogo.

tiro al blanco
Jogo de dardos. Esporte e jogo de atiraram flechas com o arco ou disparar uma arma contra um alvo definido e
preciso.

tiro pichon
tiro ao prato é escrito incorretamente e deve ser escrito como"pombo", sendo seu significado:<br>Pombo ou tiro aos
pombos, tiro é a que um quarto de Málaga em Espana.tiro para o pombo é um formulário do esporte do tiro colocando,
jogado com pombos do pombo como chamariz.

tirol
É o nome de um dos Estados da Áustria. Nome de uma região alpina trilíngue entre Italy, Alemanha e Áustria. A
gentilidade é tirolesa ou tirolesa.

tiroteo
Confronto com armas de fogo, confronto, atirando. Significa barulho e ação muitos tiros seguidos. Baixe, maldição,
tiro, tiro. Motim, disputa, confronto, choque.

tirria
Na Colômbia significa ódio exagerado. Aversão, rejeição, rancor, antipatia, raiva, inquina, ódio, animosidade.

tisiquilla
Diminutivo de tuberculosa. Mulher extremamente magra, ossuda. Flaquilla, magra, tuberculosa. Menina Tisis
afetados. Tuberculosa.

tispak
Na antiga Mesopotâmia, era um Deus que substituiu o Deus Ninazu. Deus dos hurritas no centro da atual Turquia,
Síria e Irã. Cobra de Deus da antiguidade na Mesopotâmia.

tisular
É um termo em Medicina e Anatomia. Significa que é dos tecidos do corpo. Histic, tecida.

titania
Titânia está incorretamente escrita e ele deve ser escrito como "40 Titanis; nome correto )" sendo seu
significado:<br>Titânia era o nome da rainha das fadas. Personagem na peça de William Shakespeare " Sonho de 34
uma noite de verão;. Apelido ou Alias de Mary Macpherran o supervillana da Mervel Comics.

titanohierax
Significa garra gigante. É o nome de um falcão fóssil gigante que viveu em algumas ilhas caribenhas, especialmente
Cuba, espanhol e Bahamas. Ele deu o nome ao gênero dessas aves extintas e é considerado ancestral das águias e
buteos atuais.

tite
É o apelido pelo qual Adenor Leonardo Bacchi, treinador da seleção brasileira de futebol, é conhecido mundialmente.

titiNa Colômbia é um tipo de macaco muito pequeno. Titi.

titiaro
É uma variedade de banana ou banana pequena. Na Colômbia dizemos sanduíche ou murrapo. Banana pequena.

titilante
Isso significa que ele tem intermitentemente. Ele liga e desliga o tempo todo. Piscando, piscando, piscando.

titilar
Na Colômbia significa piscando, piscando, brilha e desliga-se por momentos. Tenho intermitentemente.

titino
Na Colômbia significa bonito, bonito, bem vestido, bonito, elegante.

titio
Foi um dos nomes de um dos gigantes da mitologia grega. Ele era filho de Zeus e Elara. Ele também se chamava
Ticio.

titiribi
É um município no departamento de Antioquia, na Colômbia. Nome de um chefe muito importante dos índios Natubes
na região de Antioquia, na Colômbia. O nome de um famoso salão de colombiano, interpretado por Mestre Jaime Llano
Gonzalez. Titiribí também é dito na Colômbia para o Cardeal ou pechirrojo, um pássaro muito bonito. Seu nome
científico é Pyrocephalus rubinus e pertence a família Tyrannidae.

titiribí
Na Colômbia é o nome de um município no departamento sudoeste do Departamento de Antioquia. Era o nome de um
chefe da tribo dos índios Nutabes, estabelecido naquela região. É também o nome de um belo corredor, do Mestre

José A. Moral. É também o nome de um pássaro que também conhecemos como ruiva, robin, churrinche, pechirojo,
mosqueteiro cardeal, capiturrín. Seu nome científico é Pyrocephalus rubinus (ou seja, com uma cabeça de fogo como
um rubi) e pertence à família Tyrannidae.

titiriteros
Artistas de rua. Pessoas que lidam com os bonecos. Volantineros.

titista
Significa seguidor ou fanático por Tito. Isso segue ou pratica o titismo (Doutrinas de Tito, um governante da antiga
Iugoslávia).

tito
É um nome masculino Latino e significa "defensor corajoso". O nome do Emperor Romano (o segundo da dinastia
Flavia). Apelido de um chefe de estado, que tinha a antiga Jugoslávia, era conhecido como o Marechal Tito, mas ele se
chamava Josip Broz (Brozovic).

titubeante
Significa que ele hesita, que tem dúvidas, que está indeciso. Ele hesita, está confuso. Hesitante, confuso, duvidoso,
indeciso.

titulo oneroso
título oneroso é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Onerosa", sendo o seu significado:<br>Meio caro,
custa bastante, o que significa um pagamento ou um compromisso de meios, pacto entre as partes. O conceito usual
da direita é a consideração que deveria benefícios mútuos entre aqueles que adquirir e transmitir; Pode ser um negócio
ou um acto jurídico realizado duas ou mais partes, entregar bens de valor equivalente, que é oposta a situação de
lucro.

tixpetl
Os bilhetes de língua náuatle é cara e petl ou petla está quebrando. De tal forma que Tixptl significa quebrar a cara,
por extensão, atacando o inimigo forte.

tiznar
Significa espalhar ou engravidar com tizne ou cinzas. Sujo, mumugrate.

tizne
Na Colômbia significa mancha, sujeira, sujeira, impureza, pecado, pegada, mácula, lamparon, freckle, toupeira, PT,
churrete, mancilla, vergonha, vergonha, sinal.

tizona
Significa esteco, espada, alfanje, sabre. Arma do esgrimista ou mosqueteiro (espadachim). Também pode ser
considerado sinônimo de papel alumínio.

tizones
É o plural de ferrugem. Pedaço de madeira na ignição. Madeira para queimar no meio. Grelha lit. Na lenha. Também
dizemos uma chaga a um ataque de fungos em plantas, eles são geralmente Bacidiomicetes. Esta doença de planta é

também chamada de queima.

tizón
Isso significa madero ou lenha ainda fumando ou meio de queimar. Brasa. Na Colômbia, uma pessoa negra forma
coloquial mais escura de pele. Apelido de um jogador de futebol do passado na Colômbia, chamado Euclides "tizón"
González. Ele foi um dos jogadores que mais brincou com milionários. É o nome de um aenfermedad de algumas
plantas produzidas por fungos e que também é conhecido como ardor ou queimadura. Você pode dar alguns cereais e
batata.

tías
tias incorretamente escrito e ele deve ser escrito como "Tias.", sendo o seu significado:<br>Irmãs do pai ou da mãe.
Na Espanha, mulheres, senhoras. É uma cidade espanhola em Lanzarote, Ilhas Canárias, ( Província de Las Palmas ).

tíner
É o nome de um produto muito inflamável e volátil derivado do petróleo, que é usado como solvente para substâncias
insolúveis em água e afinação de tinta.

tío político
Na Colômbia, marido da tia. Em várias partes da Colômbia ele se acostuma a dizer-lhe tio e não chamá-lo pelo nome.

tísico
Na Colômbia significa que ele sofre de tisis, que sofre de tuberculose. Tuberculoso. Pessoa que tosse muito de
doenças respiratórias graves.

títere
Boneca de pano que é artisticamente manuseada por fios. Pessoa que se deixa ser manipulada facilmente.
Polichinelle, fantoche, boneca, pelele, monigot, tipejo.

tlacoapa
Tlacoapa é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Tlacoapa ( 41 próprio nome;. sendo o seu
significado:<br>O termo correto é Tlacoapa ( nome próprio ). É o nome de um município mexicano do estado de
Guerrero. Seu nome significa " Rio da jarillas " ou " Rio onde perfilhos vime ".

tlacuache común
É um pequeno mamífero marsupial, também conhecido como clacuache, tacuache, tacuacin, fara, chucha ou gambá.
Este nome é de origem Nahuatl e é dado no México para o animal.

tlahuitol
No México é um dos nomes comuns de uma árvore para uso de dendroenergia (para lenha). Seu nome científico é
Lysiloma divaricata ou Lysiloma divaricatum. Também é conhecido como whitewood, acácia, quebradiça, mauto, prieto
stick, guaje, guajillo, mesquite, falênciahacha, tepeguaje. Pertence à família Fabaceae. O termo é de origem náumes.

tlalapa
tlalapa é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Tlalapa ( nome )." sendo seu significado:<br>É o nome de
uma localidade no município de Cualac, estado de Guerrero, no México. É o nome de uma sopa que tem feijão,

ervilhas, favas, ervilhas, torradas e solo na execução. Tlalapa é uma palavra em Nahuatl significa quebra, separação.

tlalchapa
Tlalchapa é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Tlalchapa ( 41 próprio nome;. sendo o seu
significado:<br>O termo correto é Tlalchapa ( nome próprio ). É o nome de uma cidade mexicana do estado de
Guerrero. Seu nome vem das palavras da língua náuatle Tlalchi ( 41 jogo; e apan Rio ( ) , por que tem sido dado como
34 significados; Bola perto do rio, " ou " jogar bola no Rio ".

tlalpan
Tlalpan escrito incorretamente e deve ser escrito como "Tlalpan.", sendo o seu significado:<br>O certo é 40 Tlalpan;
nome próprio ). É uma palavra na língua Nahuatl, que significa terra firme na terra. É o nome de uma das divisões
territoriais que tenham a cidade do México.

tlalpeño
É o adjetivo do nascido Tapla ou Taplacoyan, um município brasileiro do estado de Guerrero, no México.

tlan
É um término muito comum em nauatle que significa " Lugar onde " algo abunda. " O lugar está cercado de ". Por
exemplo, Mazatlan é um lugar onde presumivelmente abundantes veado.

tlanonotsa
Tlanonotsa ou melhor tlanonotza é uma palavra de origem Nahuatl que significa conversar, aprender, falar.

tlapachique
Língua Nahuatl significa Sugar, Sugar. Podem também pedir para Tlapachoqui, que significa clueca gallina.

tlapalería
É o nome da empresa onde eles vendem tintas e solventes. Vem o final da palavra náuatle Tlapalli, que significa fogo
líquido. Lembre-se de que todas as tintas e solventes são substâncias inflamáveis.

tlapehuala
Tlapehuala é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Tlapehuala ( 41 próprio nome;. sendo o seu
significado:<br>O termo correto é Tlapehuala ( nome próprio ). É o nome de um município e uma cidade no estado de
Guerrero. Seu nome significa " Lugar onde você pode encontrar o 41 Tlapehuales;. Há também duas versões de
escritores mexicanos que estão bastante curiosos: um diz que o significado é " Aqueles que vieram até " (? ) e outra
que diz que o significado é " Pessoas provenientes de 34 pedras;.

tlapique
tlapique é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Tlapiqui" no sentido de:<br>Na língua Nahuatl Tlapique,
tlapiqui, significa mentir, enganar, falso.

tlasojkamati
Significa que agradeço na alma. Muito obrigado, eu agradeço do fundo do meu coração. Eu agradeço infinitamente.

tlatoquil
Na linguagem Náhuatl significa última, a última. da extremidade da cauda, no final.

tlatzotzonalotl
É uma palavra de língua náuatle que significa cercada, vedada.

tlauitol
Tlauitol ou thlauitol é o nome em Náuato de uma árvore da família Fabaceae. Seu nome científico é Lysiloma
divaricata. Também é conhecido como vara branca, vara prieto, mauto ou quebrado. Serve para lenha
(dendroenergia).

tlaxcala
É o nome de uma cidade e um estado no México. Na cidade de Tlaxcala primeiro Colômbia acordos de paz, foram com
os guerrilheiros. A palavra é de origem Nahuatl e significa lugar de tortilhas de milho. Alguns também dizem que
significa penhasco, ravina.

tlazahuate
Na língua náumes significa sarna da terra. É um dos nomes comuns dados aos coloritas no México. Eles também são
chamados de coloradillas, chivacoas, chirotes, isangos. Na Colômbia nós os chamamos de coloraditos, yayas ou
mismis . São pequenos ácaros da família Trombiculidae encontrados nos paddocks onde o gado abunda. Eles
produzem uma rasquiña insuportável.

tlazokamati
Tlazokamati ou tlazocamati é uma palavra náuatle. Talzokamati, granito significa desagradecer. Ignore o benefício
recebido. Talzokamati, nite, significa obrigado. Obrigado. Tlazokamati, especial. Agradeço, obrigado, classificação
muito obrigado. Tlazokamati: Obrigado.

tláhuac
Tláhuac escrito incorretamente e deve ser escrito como "Tláhuac ( nome )." sendo seu significado:<br>O termo correto
é Tláhuac ( nome próprio ). De acordo com o deputado José Corona, significa lugar de água suja. É considerado um
apharesis de Cuitláhuac. Tláhuac é o nome de uma das 16 divisões que tem a cidade do México.

tleca
É uma palavra em língua náuatla que significa chama, fogo, brasa, queima.

tlilmixtli
É uma palavra em língua náuatla e significa "som claro"

tlu
É uma sigla em inglês, não é uma palavra em espanhol. TLU significa Texas Universidade Luterana, Seguin (-baseado
do texas 41. Suas cores representativas são preto e ouro e seu mascote 40 sorte; Um cão boxeador ou 41 Bulldog; )

toa
Inflexão toar. Significa arrastar, puxar, puxar, rebocar. Referia-se a rebocar um barco usando cabos.

toallita
Você quer dizer toalha pequena. Toalha pequena. Diminutivo de toalha.

toaster
É um termo em inglês que significa torradeira. É um aparelho elétrico no qual você pode converter as fatias de pão em
torradas.

toatuno
Relacionados ou referente ao Toati. O sol e a chuva de Deus por aborígenes índios Taino em Porto Rico. Carvalho
Maroho ou dos Pirinéus. Pedra cerimonial.

toba
O toba ou tufa é um tipo de pedra vulcânica muito leve, porosa.

tobas
Plural de oba . Em Geologia é o nome de um tipo de rocha extrusiva ígnea. Eles também são chamados de tufos
vulcânicos.

tobeano yaguano
É uma espécie de cor de pele de cavalo. Você também pode usar Tobiano e aguané. Pode ser abreviado como
tobeyan. Isso significa que é um cavalo de peles com grandes manchas de luz e cores escuras, mas com grandes
faixas ou listras brancas da cauda para a juba.

tobera
Um bico é uma estrutura metálica em forma de tubo de comprimento moderado através da qual os fluidos passam.
Tubo de escape de gás ou fume de um navio, ou também, tubo de injeção de gás para um forno.

tobero tobeano
São duas cores sobre o casaco de cavalos. No caso de tobeano, o termo correto é tobiano e também pode ser usado
com v. Eles são nomes de uma mistura de colorações em cavalos Pinto. Tobero ou tovero é uma mistura de tobiano,
overo cavalos de tinta e pintura americana cavalos. A tobero é uma mistura de tobiano e overo. Predominantemente
branca, mas tem manchas escuras nas orelhas. O tobiano é geralmente escuro, com as pernas brancas e grandes
branco inicial entre o pelo escuro.

tobiano
É uma espécie de cavalos que têm grandes manchas brancas em sua pele. Na Colômbia significa nascido ou
residente de Tobia, uma cidade no departamento de Cundinamarca. Pertence ao município de Nimaima é província
Gualivá

tocado
É um ponto de viragem do toque. Significa tocar, acariciar, esfregar, sonda, seduzir, sonar. Também é sinônimo de
afetados.

tocaya
Eles têm o mesmo nome. Quem identificar como.

tocayo
Na Colômbia, o termo é usado para designar outra pessoa que também carrega o nosso nome. Embora a SAR aceito
como um sinônimo para o xará a palavra homônima, nós usamos tudo quando eles são os mesmos nomes e
sobrenome-los. Na Colômbia era também o nome e apelido de um comediante e compositor chamado Pompilio
Ceballos. Ele compôs o Bambuco "Rosalinda".

toche
Na Colômbia, isso é relativo. Toche em Santander e Norte de Santander é um insulto ou sinônimo de cru ou estranho,
mas no resto do país é um pássaro que também disse o Jay, oriole, oriole ou mochila. Seu nome científico é Icterus
chrysater e pertence à família Icteridae.

toches
Plural de toche . Na Colômbia é um dos nomes comuns de um pássaro. Também é conhecido como turpial, bolsero,
mochileiros. Seu nome científico é Icterus chrysater e pertence à família Icteridae. No Norte de Santander toche é uma
expressão pejorativa que significa bruto, bobo, desajeitado,. No México, eles chamam um tipo de coelhos ou lebres (a
palavra deriva do termo Nahuatl Tochtli, que significa lebre, coelho).

tochi
É outra maneira comum de chamar tatu, gurre ou cachicamo no México. Na Colômbia também chamamos jerre jerre.

tochin
É uma palavra da língua náuatl, que significa coelho.

tochtepe
O termo correto é Tochtepec. É o nome de um município, que na língua Nahuatl significa "Colina dos coelhos", no
estado de Puebla.

tockus
É o nome do gênero de aves chamado tocos ou kalaos e pertencente à família Bucerotidae. Eles são caracterizados
por picos muito grandes e curvados.

tocones
Parte do tronco que é deixado no solo após a derrubada de uma árvore. NOCO, ñopo, tuco (na Colômbia, estas
palavras significam curto, aparadas).

tod
Em psicologia... é a abreviação de transtorno de oposição desafiador (TOD), que é o padrão disfuncional do
comportamento infantil, caracterizada por ser desobediente, hostil e desafiador primeiro tipo de autoridade.

todero
Na Colômbia é uma pessoa que está envolvida em muitas actividades, desde um único trabalho. Geralmente é um
jardineiro, mas ajuda em todos os tipos de atividades, tais como reparos, WC, carga e descarga, pintura, etc.

todiramphus
Significa muito faturado. É um género de aves da família Halcyonidae. Eles são conhecidos como alções, Martines de

pescadores, cubões.

todirostrum
Significa com o bico de um Todus. Com o projeto de lei l semelhante de um Todus (conta longa e reta). Todirostrum é
um gênero de aves na família Tyrannidae ou Rhynchocyclidae (Foi proposto diferenciá-los) : Eles são conhecidos como
mosquerites, spatulillas ou titirijíes.

toditos
Não deixaria out ou Reino. Todo o dinheiro. Que não está faltando algum. Diminutivo de todos.

todo pegao
Significa que todos juntos, sem espaços ou separações. É uma expressão amplamente utilizada quando ele é dado um
endereço ou e-mail.

todos
Para dizer que não discrimine ninguém, não deixando ninguém de fora. Inteiro, intacto, massa, conjunto, bloco.

toe
É o nome de um japonês, integrado baterista de banda de rock Kashikura Takashi, Yamane Satoshi baixista,
guitarristas Mino Takaaki e Yamazaki Hirokazu

toes
Não é uma palavra em espanhol. O nome de um videoclipe é país, interpretado pelo Zac Brown Band. A canção é
bastante agradável.

tof
TOF na aeronáutica, é abreviação de tempo de voo, o que significa o tempo de voo. Na medicina é a abreviatura de
file:tetralogy de Fallot (TOF). Tetralogia de Fallot (TOF) é uma anomalia cardíaca em crianças, que se refere a uma
combinação de quatro defeitos do coração relacionadas que comumente ocorrem juntos. Os quatro defeitos são:
defeito do septo ventricular (sigla em inglês de CIV), estenose pulmonar, Aorta superior e hipertrofia ventricular direita.

tofi
É o nome de um doce cremoso que contém caramelo em xarope e um pouco de manteiga. Tofe também é usado. É
um Anglicismo por toffee (traduz doces). Marca de doces na Argentina.

toja
Na Colômbia é o sobrenome de um jogador de futebol de Bogotá chamado Juan Carlos Toja, que jogava no River Plate
Independiente Santa Fe e a seleção da Colômbia. Ferida, mancha ou defeito na madeira. Juan Carlos Toja participou
da u-20 mundial de 2005.

tojas
tojas incorretamente escrito e ele deve ser escrito como "Tojás ou o Toja." sendo seu significado:<br>Os Tojas são uma
família colombiana, em que há vários atletas. Juan Carlos Toja, quem é canhota roda se destaca. Jogar o New
EnGland Revolution e tem 32 anos. O Tojas ou como Toxas, são ilhas pertencentes a Pontevedra, na Galiza, (
Espanha-)

toji
É o nome de um templo budista Shingon, que existe em Kyoto (Japão). Ele era considerado protetor da nação.

tojo
Era o sobrenome de um oficial militar japonês principal durante a segunda guerra mundial seu nome completo era
Hideki Tojo.

tojpa
Na Bolívia é o nome de um Grupo Revolucionário de La Paz. Seu nome completo é Topja Libertaria. É de composição
heterogênea, que considera a importância de revolucionar o cotidiano. Reúne artesãos, indígenas e setores
camponeses.

toke
É uma gíria que significa ato de inalar a fumaça de um cigarro, ou cachimbo de maconha. Em espanhol: toque , pitazo
.

tokio
O termo correto é Tóquio. A capital do Japão, localizada na ilha de Honsu. Em Japonês significa literalmente Capital
Oriental.

tokito
É um sobrenome japonês. Sobrenome de dois gêmeos anime chamados Muichiro e Yuichiro. Eles são caçadores de
demônios.

tol
ToL ou Tolupán é o nome de um grupo étnico ameríndio, vivendo nos departamentos de Yoro e Francisco Morazán, em
Honduras. Abreviaruta do departamento de Tolima, Colômbia. Artesa, punt ou recipiente para fazer tortillas.

tola
Sandy e o terreno molhado. Duna de areia molhada. Túmulo de algumas culturas indígenas. Nome de uma ilha fluvial
equatoriana sobre o limão de rio. Na Colômbia é um município no departamento de Nariño. Cesar é o nome de um
comediante colombiano disfarçado de mulher e é parceiro de Maruja.

tolao
Significa loucura, loucura, orate. Na Colômbia coloquialmente dizemos deschavetado. Não tem sanidade. Louco,
demente, orate, perturbado, louco, desafiado, desequilibrado.

tolay
Significa tolo, bobo, pendejo, inocente, ingênua, o que é scam ou truque com facilidade. Crédulo. Tolai também é
usado.

tolda
A Colômbia significa tenda, lona, capota, toldo, cobertura, casa, abrigo, barraca do famoso.

toldillo
Na Colômbia é o mesmo que uma rede mosquiteira (ou mosquiteiro), é um tecido fino e poroso que pendura do teto e é
usado para cobrir camas e berços, a fim de evitar picadas de insetos, especialmente mosquitos e mosquitos.

toldo
Na Colômbia é cada negócio improvisado em uma barraca que abre durante o quiosque do mercado, a loja e a tenda.

tole
Significa confusão, gritos, rechifla, boato. No Departamento de Tolima, na Colômbia, é um sobrenome de origem
indígena (Natagaima). Sobrenome de um ex-governador de Tolima que morreu em um acidente de avião em Ibague.
Seu nome era Juan Tole Lis.

toledo
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. Nome do município e província de Espanha. Nome de um
município da Colômbia, no departamento de Norte de Santander.

tolete
É um produto de madeira que normalmente é de 10 cm de diâmetro e comprimentos que podem variar entre 1 e 2
metros. Alavanca para o meu. Pau, pau, escora, impasse, alavanca. Na Colômbia é também sinónimo de forte,
resistente e é o nome de um tipo de tijolo ou bloco de construção, um pouco maior do que o normal. Touro jovem, forte
e pesado.

tollo
É uma forma de pedir um tipo de tubarão demersal e pequeno. Outras comuns nomes tais como: cação, tubarões
espinhosos, lixa, liso e gata, entre outros. Seu nome científico é Squalus acanthias e pertence à família Scualidae.

tolmomyias
Significa caçador de moscas ousadas. É o nome de um gênero de aves da família Tyrannidae. Eles são conhecidos
como picoanchos, picoplanos ou picochatos.

tolo
Na Colômbia é o nome de um rio chocoano, que despeja suas águas no Golfo de Urabá. É também outra forma de
chamá-lo de instrumento de sopro tradicional de origem indígena, que também é chamado de kuisí, gaitas de fole,
flauta de millo ou milhão de cana.

tolonchon
tolonchon é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Tolonchon ( com til )." sendo seu significado:<br>Na
Colômbia, significa grande, gigante, gigante, macancan, enorme.

tolondrón
Na Colômbia significa chichon, inchaço, hematoma.

tolonga
No México é uma maneira vulgar de chamar o órgão sexual masculino. Pênis.

tolstoiano
Significa em relação a Leon Tolstoy, o escritor russo. Relacionado com o Conde Lev Nikolayevich Tolstoy (mais
conhecido como Leon Tolstoy).

tolteca
É uma palavra de origem nahuata. Significa um morador de Tula (Tollan-Xicocotitlan), que vive em Tula, no Estado de
Hidalgo, no México. É o nome de uma cultura mexicana pré-colombiana e de um povo indígena da região de Tula, no
Estado de Hidalgo, no México. Entre eles, a palavra significava "sábio quem domina as artes", o que equivale a "muito
culta". Nome de um estado que foi desenvolvido no centro do México na época do Período Pós-Clássico
Mesoamericano.

toltekayotl ueueti
toltekayotl ueueti é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Toltecáyotl, Huehueti..." sendo seu
significado:<br>Toltekayotl ( melhores Toltecáyotl ) e ueueiti ( melhor Huehueti, com 41 h; Palavra em náuatle.
Toltecáyotl é comércio ou profissão para viver. Arte, mecânica, mestre, trabalho de escritório. Huehueti significa a
idade, tornar-se velho, tornar-se velho.

toltepek
Toltepec também é usado. É uma palavra de origem nauatle que significa "do tule", ou colina do Reed. Tule é outra
forma de taboa, junco, lixo-chamada ou bayunca (Typha angustifolia). No México, existem várias aldeias que são
chamadas de Toltepec ou usam o Word como complemento do nome (San Andrés de Toltepec, San Martín de
Toltepec, Toltepec de Santa maria). Tudo o que cercam a cidade de Toluca ou Toluca de Lerdo de México.

toludeño
Significa nativo ou natural de Tolú, um município do Departamento de Sucre, na Colômbia. Relacionado com Tolu ou
residente em Tolú.

tolú
Na Colômbia é o nome de uma árvore e de uma cidade costeira no Departamento de Córdoba. A árvore tem como
nome científico Myroxylon toluifera e pertence à família Fabaceae. Tem uso medicinal, porque a partir dele é extraído o
bálsamo do tolu, que é uma resina.

tolúes
tolues é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Tolúes.", sendo o seu significado:<br>Tolues ou Tulues
foram alguns índios que viviam às margens do Rio Sinú no departamento de Córdoba, na Colômbia. O nome do
município de Tolu é devido a eles. Tolues ou Toluas é também um nome para dar a árvore Pachira quinata da família
Malvaceae e que também recebe os nomes de vermelho Ceiba, ceiba manchado e cedro masculino, feita de madeira
muito fina.

tolypeutes matacus
Significa assassino que parece uma bola. Mataco de três vias ou tatu. É o nome científico de uma classe de tatu
encontrada na Argentina, Brasil, Bolívia e Paraguai. Também é chamado de matador de bola, bola quirquino, bola
piche, corechi ou bola de tú.

tomable
Isso significa que é líquido e pode ser potável.

tomachi
O termo correto é Tomachi ( nome próprio ). É o nome de uma cidade no departamento de la Paz, na Bolívia.

tomar el pelo
Na Colômbia, é a mesma coisa que chupar galo. O cabelo é para aproveitar a ingenuidade dos outros. É sinônimo de
enganar, mentir, timar, simulado, zombar, persuadir, seduzir. Prate é, fazendo zombaria qualquer situação engraçada.
Jocosidad.

tomas
Na Colômbia, Tomás é a forma de chamada curta as tomadas ou fichas. Site para capturar a energia ou ligar. Tomás é
cada uma das ocasiões em que você deve beber uma droga ou uma emulsão diluída em líquidos. Tomadas na
Colômbia é sinônimo de agressão, ocupação. Cada uma das fotografias ou gravações feitas para um programa.

tomasito
Diminutivo de Thomas. Como amar e família referem-se ao Thomas.

tomata
É um termo que é usado na Colômbia para significar a reunião de amigos para tomar bebidas e bate-papo. Verbeta.
Reunião de copos ou bebidas.

tomate
É o nome comum de uma planta e seus frutos de origem americana, cujo nome científico é Solanum lycopersicum.
Pertence à família Solanaceae. Recebe outros nomes como tomate, tomate. Ele também é usado como adjetivo
significa vermelho, colorado.

tomate de arbol
Na Colômbia é uma árvore e seus frutos comestíveis. Frutos comestíveis. Ele também é conhecido como Tamarilho
tomate Andina, serrano, mandioca, tomate de manga Nórdico ou berinjela. Seu nome científico é Solanum betaceum e
pertence à família Solanaceae.

tomates
Conhecido como tomate, tomate ou tomate, são uma grande contribuição, centro e sul-americana para o mundo da
culinária. Eles são o fruto da planta do tomate e seu nome científico é família de Solanaceae Solanum lycopersicum.
Foram cultivados na América central, de cerca de 2. 500 anos. A língua náuatle Mexica-los chamado tomatl. Eles são
a base de quase todos os molhos e saladas. Seu fruto é uma baga.

tomás
Tomas é um nome masculino de origem hebraica e significa irmão. É também uma inflexão do verbo roubo. Significa
agarrar, apreender, levar, invadir, ocupar, bebendo, libar, endereço.

tomberia
Nome dado à polícia coletiva no Peru e colômbia. Conjunto ou grupo de policiais.

tombo
Na Colômbia é a maneira ofensiva de chamar um policial.

tominejo
A Colômbia é um dos nomes comuns que temos a chupaflor, beija-flor, beija-flores, campainhas, três, eremitas,
beija-flores, quinchas ou pássaro voar. É um pássaro muito pequeno com um pico muito longo e fino, alimentando-se
de néctar das flores. Você pode segurá-lo no ar e voltar no mesmo. Agite suas asas para voar a velocidades incríveis.
Beija-flor é também o gênero taxonômico ao qual ele pertence. Eles pertencem à família Trochilidae. Eles são da
América.

tomista
Forma generalizada de chamar um aluno ou parente da Universidade de Santo Tomás, conhecida como Santoto. Em
relação a St. Thomas Aquinas. Pessoa que pratica ou dissemina tomismo (Doutrina de São Tomás de Aquinas). Eles
também podem ser chamados de tomanistas ou tomanys. Pessoa participando de um tiro ou invasão.

tomín
Era o nome de uma antiga moeda espanhola equivalente a um terço de um adarme ou um oitavo de um castelhano.
Moeda de prata usada na América na época da conquista.

tompiate
Pode significar mochila, saco, cesto, talego. É um tecido ou tecido implementar que pendura no ombro e onde as
coisas são carregadas. No plural pode significar testículos.

tompiates
Pode significar mochilas, sacos ou testículos.

tona
É uma palavra da língua asturiana, você quer dizer creme. Uma camada de gordura que se forma em cima do leite ao
ferver. Na Colômbia é nome de um município do Departamento de Santander, que faz parte da Província de Soto
Norte. Nome de um chefe indígena, originário de Vetas.

tonalidades
Faz referência aos tons diferentes que podem ter a mesma cor. Também para as diferenças de altura entre os sons de
uma melodia. Nuances, tons, acentos, modos, corantes, graus, intervalo, espectro, cor, gradação, variações.

tonalli
Teengr é uma palavra de origem Nahuatl, dizendo de forma reverencial é Tonaltzin. Faz o calor do sol, dia, destino.
Força, dando força. Teengr energia, é uma empresa petrolífera mexicana.

tonantzin
Tonantzin escrito incorretamente e deve ser escrito como "Tonantzin ( nome )." sendo seu significado:<br>Na
linguagem Náhuatl significa nossa mãe reverenciada, nossa grande mãe, nossa primeira mãe, nossa mãe. Também
usado atualmente como o nome da mulher no México.

tonel
É uma grande bacia de madeira que geralmente é usada para segurar líquidos, especialmente bebidas alcoólicas.
Cuba, candiota, barril. Na Colômbia, é usada como um sinônimo para gordo, pote, obeso, gordo, atarracado.

tonelaje
É a capacidade encarregada de qualquer tipo de veículo.

toneles
É uma expressão que quer significar um monte de líquidos. Rios, mares. É também o plural do barril, que é um
recipiente muito grande de madeira ou metal em que os líquidos são preservados, especialmente bebidas alcoólicas.

tonga
É o nome de um país da Oceania na Polinésia, que é a capital Nuku'alofa. Na Colômbia significa sequência, ordem,
sequência, sucessão, organização, tanda, camada.

tongo
Arranjo fraudulento de um festa, prévio acordo entre adversários para simular um resultado que será favorável. Farsa,
montagem, armadilha, engano, burla. Pensões e albergues.

tongva
Nos Estados Unidos é o nome genérico para um grupo de três etnias Tákicas. Eles também são chamados de
Gabrielinos ou Kizh, Fernadinos e Nicoleños. Também é chamada de sua língua. Pertence à família linguística
uto-asteca. Está localizado ao sul do Estado da Califórnia no condado de Los Angeles e em várias ilhas. Eles eram
parentes do Payute ou Paiute.

tonieta
Variante feminina de Toni ou Tony. Apocope de Antoinette. É uma variante do nome feminino Antonia. É de origem
latina e significa Bella como uma flor. É o nome de uma canção de Eddy Fontana. Nome de hotel, Villa Tonieta, em
Pollensa , Ilhas Baleares.

tonina
É uma das formas comuns de chamada para o golfinho de Rio-de-rosa, que existe nos rios das bacias do Orinoco e
Amazonas. É um mamífero, não um peixe, da ordem dos cetáceos. Seu nome científico é Inia geoffrensis e pertence à
família Iniidae. Recebe também outros nomes comuns: boto, bufeo, o golfinho de Orinoco golfinho, golfinho da Meta,
Amazônia.

tonka
Na Colômbia é uma marca de brinquedos. É também o nome de uma apresentadora de TV, modelo e atriz chilena,
chamada Tonka Tomi?i? Petri?. É também uma maneira de chamar uma árvore e suas sementes. Pertence à família
Fabaceae. Também recebe outros nomes comuns como tonka de feijão, cumaruna, cumarú, cumbarú, sarrapia ou
tagua. Seu nome científico é Dipteryx odorata. Industrialmente é usado como substituto para baunilha.

tonsura
É uma inflexão de um corte. Significa a ordem como um sacerdote. É também raspar parte do cabelo da cabeça (na
nuca), quando ele ordenou que um padre católico. Coroa.

tonteras
Significa bobagem, bobagem. Também pode significar tontura, vahydes.

tontin
Nome de um dos Smurfs. É também o nome de um dos sete anões no conto da Branca de Neve e dos 7 Anões. Ele
foi vítima das piadas de seus amigos. Diminutivo de tolo. Tontico.

toña
Tona é o nome de uma praia no município de Pedernales, País Basco. Na Colômbia é uma família e apocopada de
chamar uma mulher chamada Antonia. É um tipo de pão doce ou recheado com doce como um rocambole ou mona,
típica da província de Alicante e a região de Múrcia, na Espanha. Panquemao, fogaza.

toñuces
É o plural de toñuz. É o nome de uma planta do arbusto que seja chamada também chingoyo ou Chilca. Seu nome
científico é Pluchea chingoyo e pertence à família Asteraceae.

top knot
Carrapito, não palavras em língua espanhola, são palavras da língua inglesa. Quer dizer maior alta, nó de nó. Nome
do nó de topo no cabeleireiro para um penteado que exige cabelos longos ou extensões, para formar um macaco ou
um loop de alta.

top-secret
É um termo em inglês e meios do mais alto segredo, o maior segredo. Informações muito reservadas e para alguns.
Ultra secreto. Segredo de Estado. Informações confidenciais que apenas um grupo fechado de pessoas deve saber.

topado
É uma inflexão da colisão. Em meios de Colômbia de repente encontrados. Significa também corte de chifres, cortar
os chifres.

topan
É uma inflexão da colisão. Na Colômbia, significa cortar os chifres de um res. Também na linguagem do campo
significa que de repente encontrar alguém, corresponder, conhecer, colidem.

topetazo
Na Colômbia bateu na testa. Choque de duas cabeças, especialmente das testas. Colisão.

topil
No México, uma pessoa que era Xerife ou oficial em uma aldeia de indígena justiça de menor. Auxiliar da justiça,
argumentos ou transmitente (Mensageiro). É uma palavra do náuatle (topile), xerife, juiz ordinário significado). Topilli,
em náuatle é abster-se, controle de vara, de ferramenta ou haste.

topillo
Mole diminutivo. Nome comum de um pequeno roedor na família Cricetidae. Eles também são conhecidos como
arvicollinos.

topiramato
É o nome de um medicamento usado em tratamentos de epilepsia. Comercialmente pode ser chamado de Acominil,
Topamax, Epilmax ou Fagodol, entre outros.

topía
TOPIA é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Topia ( nenhum til )" sendo seu significado:<br>Na Colômbia,
dizemos topia ( nenhum til ) os ninhos de cupins ou térmitas, vistas nas planícies intermináveis da Meta e Casanare.
Cupins.

toples
Topless também pode ser usado. É uma maneira de vestir as mulheres deixando seus seios descobertos. Sem roupas
no torso. A Torsidesnuda.

topo
É uma inflexão da colisão. Significa para encontrá-lo. É também o nome de um animal que é muito bom para fazer
cavernas para suas tocas, pertencem à família Talpidae. Toupeira é também disse a um homem que vive em cavernas
ou em túneis, geralmente dedicadas à mineração ou fazendo túneis para escapar de uma prisão. Mole é também um
lugar de significado do prefixo grego, território, terra.

topoÉ uma terra de significado do prefixo grego ou lugar. Topo-nimia é o ramo da ciência que estuda os nomes do guardião
diferente.

topocho
É um dos nomes com que o povo das planícies orientais da Colômbia e na Western Llanos da Venezuela chamou as
bananas. Para a banana de dizer Topochera. Não confundir com Popocho, que é outro tipo de banana, que também
dizem policial e plantio no Tolima é chamado Popochera ou Cachaquera. Na Colômbia Popocho é um gordo, obeso.

topochos
É um nome dado nos departamentos de Casanare, Meta e Arauca planícies ( Colômbia-) bananas. As causas de
banana ou banana é um topochera.

topolino
Na Colômbia significa pequeno, muito curto em estatura. Apelido de um comediante colombiano chamado Jorge
Zuloaga, ele atualmente tem 93 anos. Acrescentando a Jorge Tovar, ele também foi chamado Topolino ou Topolino
Criollo Al Zastava 750.

toponimia
É a parte da ciência ou conhecimento que nos diz de onde vêm os nomes das diferentes partes do mundo. Origem dos
nomes de acidentes geográficos.

tops
Nome com o qual uma blusa muito curta usada por mulheres é designada. É basicamente uma tira de tecido elástico
que cobre os seios e parte das costas. Faltam mangas e tiras para segurá-lo.

toquilla
Na Colômbia é um dos nomes que recebe a Royal Palm, jipijapa, iraca ou iraca Palm. É uma palmeira que chapéus
são feitos e cujo nome científico é Carludovica palmata e pertence à família Cyclanthaceae. Também é uma cidade e o
nome de um terreno baldio no departamento de Boyacá.

torá
É o nome do texto sagrado dos judeus. Base e Fundação do judaísmo. Entre os cristãos é chamado Pentateuch. A
palavra significa instrução, ensino, doutrina. Também entre os judeus está a Mishná, conjunto de normas ou leis orais,
transmitida por séculos.

torcida
No Brasil, é o nome dado para os fãs de uma equipe. Fãs, seguidores, fãs, fãs, bar.

torco
Em algumas partes da Espanha significa buraco, buraco, buraco, buraco. Também pode significar poça. Na Colômbia
e Venezuela, forma familiar e apocopada de Torcoroma. É o nome de uma mulher. Refere-se à Virgem Morena de
Ocaña ou Nossa Senhora de Torcoroma. Torcoroma é o nome de uma montanha ou montanha de Ocaña, no Norte de
Santander, Colômbia.

tordillo
É uma cor na pele dos cavalos. Cinza, combinado com preto e branco. Na Argentina é o nome de um partido ou área
da Província de Buenos Aires. Pertence à cidade de Conesa Geral.

tordos
Plural de tordo. Na Colômbia é uma maneira muito comum de chamar um pássaro ou pássaro. É também chamado de
xamã, xamã comum, morajú, melro, Tordo comum, Chupin, azul, renegrido Tordo, Maria mulata, mulato, denim,
cowboy pássaro, cowboy Blackbird. Eles não constroem ninhos e se reproduzem por parasitismo de postura.

tordulaba
Inflexão torular. Pode significar denegrir, falar mal de outra pessoa, descobrir ou repreender. É uma das muitas
palavras inventadas por Julio Cortázar, em Rayuela.

torear
Na Colômbia significa enfurecer, agitar, incitar, agitar, provocar. Faça o seu melhor para enfurecer outra pessoa.
Também pode significar capotear, enfrentando dificuldades, esquivando-se, defendendo-se. .

torear a alguien
É irritante, colocar raivoso, ficar com raiva. É para perturbar o temperamento para alguém.

torero
Pessoa que ousa capotear na frente de um touro. Matador, o que está com tudo.

toreros
Plural de toureiro. Pessoas que têm comércio lutam com um casaco ou uma manta. Amantes da arte Cúchares.
Matador, novillero, espada, destra, maletilla, lidiador.

torete
A Colômbia é uma das maneiras de chamar um boi ou um touro pequeno. Torito, torillo, maute.

toribio
Toribio é um homem de origem grega que significa alguém que faz ou fabrica os arcos. Fora o nome toribio é a
maneira de chamar uma artista de cabaça em Porto Rico. Toribio (com acento) é o nome de um município da
Colômbia, no departamento de Cauca.

torii
Porta ou entrada para o Jinja. É a entrada para o espaço sagrado. Curve a porta fazendo a santuários xintoístas. Eles
são dois parafusos prisioneiros de madeira que seguram dois trilhos paralelos. A palavra como tal, traduz o pássaro e
é acreditada para ser um dos usos do torii atrair pássaros para que eles tenham nele.

toril
Significa em relação ao touro. Lugar de confinamento de touros de casta.

torna
Transformando o turno. Significa retorno, retorno, retorno, retorno, retorno, mudar, transformar, mudar.

tornadizo
Significa que muda facilmente. Significa inconstante, variante, mudança, frívola, versátil, instável, inconsequenente,
variável.

tornamesas
É o mesmo que o toca-discos. Artefato através do qual acetato de discos são jogáveis.

tornar
Significa mudar. Significa voltar, retornar, retornar, restaurar, retornar, mover, mover, transformar, mudar.

torneadas
Formado com um torno. Cheio de curvas, bem formado. Com um contorno harmonioso e atraente.

torneado
Significa curvas macias e delicadas. Foi polido ou moldado em um torno. Curvilinear, curvado.

tornear
Significa polir ou formar com um torno. Dê forma arredondada a uma coisa.

tornose que es
É uma inflexão de se tornar. Significa muda, volta, retomar, retornado, retorno, retorno, restaurar, mover, transformar,
costura.

toroide
É uma figura geométrica como uma rosquinha ou um donut. É o produto de uma curva fechada, girando sobre seu
eixo. Anel, anel, anéis, segmentos.

torombolo
É um dos nomes comuns de fruta que é produzido na Colômbia, também conhecida como fruta carambolo, estrela,
chiramelo, carambolera e carambola. Pertence à família Oxalidaceae. É um arbusto de carambola Averrhoa de nome
científico. É bastante ácido. Torombolo é um personagem dos quadrinhos de Archie (UE). É o melhor amigo e
confiante de Archie, o nome dele é "Torombolo" Forsythe Pendleton Jones III.

torongil
O termo correto é Melissa (com j, embora muitos escrevê-lo com g). É um dos nomes comuns de uma planta de
plantas medicinais, aromática e medicinal. Seu nome científico é Melissa officinalis. Pertence à família Lamiaceae.
Recebe também outros nomes comuns: erva-cidreira, limão, erva-cidreira, cidrac, erva Citron, folha abejera, toronjilla.

toronja
Na Colômbia e Equador disse toranja, o mesmo Naranjilla, Fernanda ou Bombóleo. É um arbusto, cheio de
pubescencias roxo e com muitos espinhos de planta. Seu nome científico é Solanum quitoense e pertence à família
Solanaceae. É uma fruta deliciosa de origem sul-americana. Variedade de frutas cítricas, que se caracteriza por suas
cascas de frutos muito amargos. É na verdade um cruzamento acidental de laranja doce, ( Citrus sinensis ) e a toranja
ou Shadocck ( Citrus maxima ou Citrus grandis ). Seu nome técnico é Citrus x paraíso, o que significa que é um
híbrido. É nativa do Caribe ( Barbados ). Não confunda com a uva que é um cítrico semelhante. Embora em inglês,
você chamará a toranja toranja, não tem nada a ver com a uva.

toropisco
Na Colômbia é o nome comum de uma ave com plumagem preta e peito vermelho. Também o chamamos de
ensanguão. Na Argentina é chamado yacutoro ou yacú toro; no Paraguai é chamado yacú toro ou yacú pechirrojo. É
um pássaro frugalívoro da América do Sul. Seu nome científico é Pyroderus scutatus, onde Pyroderus significa
garganta vermelha ou gargantilha de fogo e scutatus, significa que tem um escudo ou tem um escudo no peito.
Pertence à família Cotingidae.

toros coleados
É um nativo planícies examinando divertido, considerado um esporte tradicional. Jogando uma carreira de touro por
uma manga e por trás de um cavaleiro que de baixo segurar pelo rabo. Esclarece-se que embora o touro bateu para
baixo pode dar várias voltas sobre sua espinha dorsal (campanlla ou duplo sino) muito raramente é ferido.

torpedo
Armas letais de submarinos. Projéteis lançados ou automotoras que mover-se através das águas do mar e que
exploram a alcançar sua meta. Projéteis navais.

torpesa
Significa falta de habilidade, falta de habilidade. É a qualidade ou defeito do desajeitado. Inaptidão, incapacidade,
incompetência, grosseria, grosseria, ordinariez.

torque
É um colar em forma de ferradura. É também o nome de uma equipa de futebol uruguaia (Atlético torque). Apelido de
um futebolista espanhol chamado Jorge Ressuscición Merodio e que é bem conhecido como Koke. Em mecânica é a
força aplicada em uma alavanca que gira alguma parte (por exemplo, ao girar uma chave em uma porca). Torque.
Conjunto de forças.

torr

É a unidade de pressão auxiliar equivalente a 1 milímetro de mercúrio. Esse nome foi dado em honra do Evangelista
Torricelli. Torr é a abreviatura e nome de que a unidade de pressão. A unidade de medida de pressão oficial é o
Pascal, e há uma diferença muito pequena entre as duas medidas.

torrada
Significa seco, torrado, dourado, desidratado.

torrado
É um sobrenome de origem espanhola. Inflexão de torrar, que significa assar, queimar ou marrom em excesso.
Assado, queimado, dourado.

torrar
Significa submeter-se à ação de fogo ou calor para assá-lo ou cultuá-lo. Assando, dourando, assando, chamuscaring.

torre
Construção de edifício ou arranha-céus. Otero, para supervisionar a construção. Guia do jogo de xadrez, que é
colocado nas extremidades da placa (os cantos). É um sobrenome de origem espanhola. Nome de várias cidades
espanholas. Nome da altura máxima de Portugal, na Serra da Estrela. Sistemas, é um gabinete de computador.

torre de vigilancia
É a definição de albarrã, ou torre de vigia.

torrear
Significa fortificar um prédio para se defender. Fortaleça um prédio, um castelo ou uma praça. Também pode ser otear
ou assistir de uma torre.

torrenta
Significa sem controle, torrent. Pode significar multidão, multidão, bando, água desenfreada, enchente, inundação,
Avenida. Água cuja força afetam ou corroer seus bancos.

torrente
Fluxo de água descendo a montanha com força. Isso é precipitado com força ou violência. Corrente, fluxo, inundação,
cachoeira, Avenida de inundação. Também usado como um sinônimo para a multidão, multidão, flocado, o lote e a
chuva.

torreya
Significa dedicado a John Torrey um botânico americano. É o nome de um gênero botânico de plantas coníferas na
família Cephalotaxaceae (ou Taxaceae).

torrezno
É uma maneira de chamar chicharrones alongados na Espanha. Tiras de bacon frito e crocante alongado. Eles são
muito típicos em Soria. Na Colômbia dizemos-lhes trens ou chicharrón de vários carros.

torrijos

Na Colômbia e no Panamá, é um sobrenome de origem espanhola. Sobrenome de um general que era chefe de
estado no Panamá, cujo nome era Omar Efraín Torrijos Herrera. Seu filho também foi presidente do Panamá Ebtre
2005 e 2009. Seu nome é Martín Erasto Torrijos Espino.

torronteses
Vinhos que são produzidos com uvas brancas, mais do que tudo em Espanha, Portugal e Argentina. Estas uvas vêm
em suas origens em Cádiz e Sevilha ( Espanha ).

torrotito
Banners ou galanteio que são implantados em feriados. Em flâmulas marinery que mostram os navios em arco e popa.

tortilla
Tortilha ou Tortilla é um do protesto músicas (música social) mais popular. Arepuela formado com ovos mexidos.
Diminutivo de bolo. Ovos mexidos, desordem e confusão.

tortugota
Aumento de Tartaruga . Tartaruga grande, tartaruga grande. Tornou-se costume chamar o alaúde ou tartaruga tinglar
para que ele atinja um pouco mais de dois metros. Você também pode dizer a tartaruga de Galápagos.

tortura
Ação ou efeito da tortura. Ação que pretende causar dor, tormento ou aflição a outra pessoa, a fim de fazê-lo falar, rato
ou confessar algo repreensível. Sofrimento, martírio, tormento, provação.

torturante
Ação que pretende causar dor, lesão, tormento ou angústia aos afetados. Significa que causa dor, martírio, aflição ou
tormento persistente ou permanentemente. Isso gera tortura ou sofrimento.

torula
O termo correto é cotonete. É um tipo de levedura conhecida como Candida utilis, encontrados em celulose rico ou
xilose, especialmente em ambientes de madeira ou de papel. Muito usado na indústria de alimentos para o seu aroma
e sabor à carne. Anteriormente um género taxonómico Torula, mas foi alterado pela Candida.

torvellino
torvellino é escrito incorretamente e deve ser escrito como um turbilhão. sendo o seu significado:<br>O termo correto é
redemoinho. É um redemoinho de vento, causado pelo encontro das massas quentes e frias. Uma brisa que começa
suave, está acelerando em crescente círculos e levantar peso leve itens como papel, folhas, etc. É uma série de
eventos que ocorrem em série e que se relacionam entre si. É um tipo de peça musical e seu correspondente dança
típica da zona Andina colombiana; Tem instrumentos de corda como violão, bandolim e tiple, mas o que mais se
destaca é o requinto. Versos são feitos.

torvo
Significa aparência feroz, aparência furiosa. Que olha com raiva ou ferocidade. Reflete ferocidade.

tos de perro

Tosse que reflete alto congestionamento com fleuma nas vias aéreas. É rouco e às vezes acompanhado de apitos. É
delicado, pois pode indicar bronquite ou broncoolite.

tosca
As mulheres são ásperas. Significa rude, bruto, bruto, bruto, áspero, áspero, rústico, rudimentar, comum, rude. É o
nome de uma ópera de Giacomo Puccini.

tosco
Pessoa que não tem cultura. Falta de educação, treinamento ou polimento. Ordinária, sem educação, rude, grosseira,
basto.

tosferina
É o nome de uma doença grave e altamente contagiosa. Também é chamado, coqueluche, tosse de 100 dias,
coqueluche ou tosse convulsiva. É produzido pela bactéria Bordetella pertussis. Dá em qualquer idade, mas em
crianças pequenas que não completaram seu esquema vacinal, pode causar deficiências graves, meningite e até
mesmo morte. Afeta as vias aéreas superiores. Alguns sinônimos, palavras ou expressões semelhantes podem ser
coqueluche, tosse de 100 dias, coqueluche ou tosse convulsiva

tosigo
O termo correto é tosigo com tilde. Significa tóxico, veneno, toxina, veneno. Também pode significar amargura,
angústia, angústia, tristeza, limpeza, desgosto, inquietação.

tostada
Fatia de pão crocante. Fatia de pão que passou pela torradeira. A inflexão será torrada. Significa secar com calor,
desidratação, dourar, desprezar. Também significa bronzeamento. Dourado, queimado.

tostado
Na Colômbia significa seco, seco, crocante, desidratado. É também o nome de um biscoito pequeno (olho : aqui bolo
não é só bolo ou ponqué, é também pão seco, geralmente com queijo). Também dizemos torradas à chicória (esponja
achiras).

tostel
Na Costa Rica é um nome generalizado para todos os tipos de produtos de confeitaria, como biscoitos e bolos.

tot
Toth ou Thoth também é usado. Era o nome do Deus da Sabedoria entre os egípcios. Deus que tinha autoridade
máxima sobre os outros deuses no Antigo Egito. Ele era um deus lunar que governava o tempo. Deus da Água entre
os fenícios ( Taaut )

tota
Na Colômbia é o nome de um município do Departamento de Boyacá. É o nome de um grande lago na mesma região.
Era também o nome de uma cacica do povo Zenu em Córdoba.

totam
É o nome de uma aldeia na Índia, no estado de Uttarakhand. Está localizado na orla do Parque Nacional Jim Corbett.

Totam ou totem, é um espírito protetor das tribos nativas americanas, geralmente representado por um animal.

totazo
Na Colômbia, isso significa ser duramente atingido, geralmente em uma queda. Também dizemos bastão, matracazo
ou mamonazo.

tote
A Colômbia é uma pequena amostra do jogo de pirotecnia que proibido comercial. É uma roda de fósforo branco que
se transforma em ajuntar contra o chão. As totes são muito tóxicos. Ser como um tote deve ser furioso, bravo,
malgeniado.

totear
Na Colômbia, significa produzir ruído, especialmente para prender o calor. É também estourou, crack, crack. Explorar.

tothom
tothom é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Tot-hom", sendo o seu significado:<br>Deve ser Tot-hom. É
uma marca de moda catalã. ( todo-uno se traduz para o espanhol de )

toto
Na América Central, Colômbia e Venezuela é uma ave aquática, pau, papagaio, Woodcock. Significa, também, a vara,
bastão, cassetete, garrote vil. Na Colômbia é uma forma coloquial de chamar um gordo ou gordo, amigo gordo.
Apelido para um ex-jogador de futebol colombiano, chamado "Toto" Jesus Rubio. É também o nome de uma banda de
Rock nos Estados Unidos. Nome de várias cidades africanas (Nigéria, Angola)

toto la momposina
"Totó La Momposina", é o nome artístico de um cantor, compositor, cantor de folk colombiano, cujo verdadeiro nome é
Sonia Bazanta Vides.

totokia
É um tipo de arma de guerra usada pelas tribos das Ilhas Fiji. Consiste de uma haste ou a vara longa (parecido com
uma bengala) que tem uma bola de metal na extremidade e uma picareta, que foi usada para perfurar o crânio do
adversário. Maza foi abacaxi disse, mas era realmente mais semelhante à fruta do Pandanus. Ele também serviu
como apoio e era um símbolo de alto escalão.

totola
No México é uma forma de chamar o pisco fêmea, peru ou guajolote. Pisca . Apelido com o qual você conhece um
músico argentino chamado Aldo César Orozco.

totole
É uma das formas na chamada de México, a Turquia ou Pisco. Dizem, também, a Turquia, Cocono e Pipilo.

totoras
Planta aquática que é abundante no Lago Titicaca. Seu nome científico é Schoenoplectus californicus e pertence à
família Ciperaceae. Ele também recebe os nomes de Reed, Tifa, Tifa, apressa-se Vathu. Usada para fazer barcos,

totumas
Plural de Totuma. É um vaso cabeça que possa ser usado para tomar líquidos, é manufacturado põr para secar o fruto
da árvore de Totumo (Crescentia-família de Bignoniaceae do cutineiro) e é dividido em dois. Bacia. Na Colômbia, a
palavra é usada como sinônimo para a cabeça. Na Colômbia, a árvore e o vaso também são informados de abóbora,
Táparo ou morro.

totumo
É uma tigela Hemisférica de origem natural que pode ser usado para tomar líquidos, é fabricado pela colocando secar o
fruto da árvore, também chamada de Totumo nome científico Crescentia cujete, pertencente à família Bignoniaceae).
Se divide em dois. Tigela. Na Colômbia, é o nome de uma calçada em Ibagué, no departamento de Tolima. . Na
Colômbia, tanto a árvore e o vaso também disseram les taparo, morro ou squash.

touchdown
Significa literalmente tocar o chão. No jogo de futebol é a jogada de maior pontuação e é alcançado quando um
marcador chega ao final do campo oposto sem ser interceptado e coloca a bola no chão.

