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INTRODUÇÃO
pt.significadode.org é um projeto de dicionário aberto e colaborativo que, além de poder consultar significados de
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pequeno livro. Esperamos que o leitor seja muito valioso e, se você achar útil ou quer fazer parte do projeto, não hesite
em visitar nosso site, teremos o maior prazer em recebê-lo.
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apollo
Nome em inglês do programa americano da NASA que levou o homem à lua. Palavra do significado do idioma inglês
por Apolo.

apolon
O termo correto é Apolon, com til. É o nome de um poeta russo, grande representante do movimento neoclássico. Seu
nome completo é Apolón Nikoláyevich Máikov. Nos desenhos animados, anime é o nome do planeta onde ele é
originário Takeshi, a série chamada Dai Apolón.

apoltronando
Significa bem sentado, bem acomodado. Deitado ou sentado em uma cadeira muito confortável e snuffy (poltrona). Na
linguagem coloquial significa confortável, relaxado, tranquilo, despreocupado. Não seja despreocupado.

apomecómetro
Era um dispositivo que foi usado em Agrimensura por um tempo, para medir a distância de objetos muito distantes ou
retirados. O prefixo apo significa distância. Ele foi deslocado pelo escopo.

apompo
Eu apompo é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Apompó", sendo o seu significado:<br>O termo
correto é apompó. Na Colômbia, nós usamos o termo apompó, a dizer que ele retornou romo perdeu o jeito.
Declinação de apompar.

aporías
É um termo usado em Filosofia. Plural de aporia. Você também pode chamar aporima . São os raciocínios que
surgem de um paradoxo ou contradição.

aporofobia
Significa fobia ou repulsão pelos pobres. rejeição ou repulsão pelo pobres ou indigentes.

aporreadillo
É um diminutivo de alimentos (machucado, lesionado, blunt). Significa um pouco brusco, com ferimentos ligeiros.
Lastimadillo.

aporrear
Significa lesão, agressão, dor, pancada. Causar ferimentos com um golpe ou empurrões.

aporrearse
Na Colômbia significa se machucar, se machucar, ser afetado por um golpe ou uma queda.

aporreos
Na Colômbia é sinônimo de surras, surras, limpas, queda, surra, surra, tundas, zumbas, trillas, tropeçar. .

aportante
Uma pessoa que contribui para uma causa, fazendo uma contribuição ou doação, geralmente em dinheiro.
Contribuinte, doador.

aposentos
Plural de espaço. Significa quarto, quarto, quarto, quarto. Na Colômbia, Aposentos é o nome de uma veredia no
município de Tuta, no Departamento de Boyacá. Também é chamada de vereda do município de Sopá no
Departamento de Cundinamarca.

aposia
Significa que ele não quer beber. É a qualidade ou defeito de não sofrer de sede.

apostasía
Ação ou efeito de retratar-se, negar, renunciar, retrair. Significa abandonar uma doutrina ou parar de acreditar nele.

apostasías
É o plural de apostasia. Etimologicamente do grego Apo ( lá fora, deixando ) e estase ( Registre-se, localizar ). Isso
significa sair, localizado do lado de fora. Renegar, retratar-se, renunciar, negar as crenças ou doutrinas que
professaram. Envolve não só o tema religioso ou fé, mas na política e até mesmo esportes. Atualmente estima-se o
direito, dado a liberdade de culto e de consciência.

apotecarse
Significa corrigir a mesmo, estratagemas.

apotgema
O termo correto é apotema, sem o g. Em matemática e geometria é a menor distância em um polígono regular, entre
seu centro e um de seus lados. Em uma pirâmide regular é a altura de cada um de seus triângulos ou faces
triangulares.

apotropaico
Dito de um rito, fórmula ou sacrifício que afasta o mal. Protege-o de um mal. Produto prático do ato da evolução (por
exemplo: fugindo ou temendo cobras).

apoxcahuado
É uma palavra derivada da língua Nahuatl significa cheio de mofo, maduros, podre, danificado, mofado.

apoyar los pies sobre la silla
Significa sensação desconfortável, com um desejo de sair.

apozole
É uma inflexão de apozolar. Significa dar consistência viscose ou creme para qualquer prato. Dar a aparência de
polenta. Engrosse.

apozonque

É um dos nomes no estado de Guerrero, ( México ) Eles dão a preparação de feijão aguado ou soupy, boa tintura.
Também dizem que os Apozonquis. Sopa de feijão.

apócope
Significa aparar, aparar. Encurtada, forma curta. É uma forma metaplasma ou literária onde uma palavra perde um ou
mais fonemas sem variar seu significado.

apódidos
É o castilianization da palavra técnica Apodidae. Você quer dizer sem pés ou pernas (referindo-se a ter pernas muito
curtas). É o nome de uma família de aves que têm pernas muito curtas. Eles são conhecidos como andorinhões.

apósito
É uma gaze, algodão ou outro material esterilizado que é usado para colocar em cima de feridas. Remendo,
cataplasma, emplasto.

apple-app-site-association
É a definição de Aguiar, que é um acrônimo em inglês de Apple App Site Associação ( O que significa em espanholas
aplicações sites da Apple associação.

aprasia
Significa sem membros ou sem pernas. Em algumas as patas traseiras são muito rudimentares e parecem barbatanas
menores. É o nome de um gênero de lagartos que não têm pernas. Pertencem à família Pygopodidae.

aprecia
É uma inflexão de apreciar. Significa avaliação, valor, estimar, respeitar, amar, considerar, avaliar, sabe, querendo.

aprecio
É uma inflexão de apreciar. Significa estimar, amor, valor, preço, respeitar, considerar, amo, valor, saber, perceber.

apremia
É uma inflexão urgente. Isso significa insistência, assédio, exigindo alguém para fazer algo rápido ou mais rápido.

aprendisaje
aprendizagem é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Aprendizagem.", sendo o seu significado:<br>O termo
correto é aprender. Processo educativo, no qual o aprendiz ou o aluno adquire os conhecimentos e habilidades
necessárias para completar seus estudos. O objeto da educação. preparação, treinamento. Aquisição de
conhecimentos.

aprendizaje
É um processo educativo através do qual são adquiridas habilidades, habilidades, conhecimentos, comportamentos e
valores. Sujeito a ensino.

aprensivo
Significa escrupuloso. Ele tem muito medo de pegá-lo. Pontudo, desconfiado, desconfiado.

aprestecias
aprestecias é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Parestesia", sendo o seu significado:<br>Acho que eles
procuraram pedir parestesias. A sensação de formigamento lagoa é parte do corpo. É uma sensação anormal do
sistema nervoso, que pode ser temporária ou permanente.

apresurádamente
Você quer dizer muito rápido. em muita pressa, muito rapidamente. HURRYY, rapidamente.

apretadito
É um diminutivo de apertado. Média ajustada, confortável. Sinônimos: ajustadito, cenidito. Dança muito perto de outro
formulário.

apretujadas
Significa apertado, empilhados, lotado, acoplado ou Unidos uns contra os outros. Compactado.

apretujar
Na Colômbia significa anexar, reunir, empilhar, concentrar. Localize muitas coisas ou objetos, animais ou pessoas em
um pequeno espaço.

aprisco
Lugar ou recinto fechado usado para ter animais. Normalmente é descoberto. Pode ser sinônimo de confinamento,
dobra, estábulos, estábulos.

aprobio
Significa insulto, afronta, ofensa, ignomínia. Fere os sentimentos de outra pessoa. Afeta a honra.

aprovechar oportunidades
Explorar a sua própria vantagem ou a situação familiar que nos dá vida. Usar, use, aproveite, explorar, usar, beneficiar.
Obter bons rendimentos de eventualidades propícios nos apresentou.

aptero
O termo correto é sem asas. É um termo usado em biologia e significa sem asas.

apteryx
Pássaros sem asas da Nova Zelândia. Eles também são chamados de Kiwis.

aptitudes
É o plural de fitness. Significa habilidade, aptidão, capacidade, talento, mana, arte, suficiência.

apto
Isso significa que você é elegível para realizar algum trabalho ou comércio. Destro, adequado, capaz, treinado,
competente, habilidoso. Também é usado como abreviação para Apartment.

aptos
Significa que eles cumprem as condições para realizar algum trabalho ou comércio. Destro, adequado, capaz,
treinado, competente, habilidoso. Também é usado como abreviação para Apartamentos. Plural de aptos.

apuestan
É uma inflexão da aposta. Significa jogar, desafiar o destino. Investir uma quantia de dinheiro em um jogo de sorte ou
uma loteria com a intenção de ganhar.

apuestas
Tentativas de jogos. Usamos este termo como um sinônimo para desafios, posições, problemas, desafios, rivalidades,
jogadas jogos na Colômbia. Arrogante, bonito e elegante. É uma inflexão da aposta. Significa para dar sorte.

apulencia
apulencia é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Opulência", sendo o seu significado:<br>Uma
superabundância de nada. Abundância, riqueza, excedente de mercadorias. Profuso, exultante, pródigo, generoso,
exuberante, transbordando, generoso, rico, afluente, rico, rico, potentado.

apunamiento
Significa soco ruim ou altura ruim. Tontura ou desvanecimento causada pela altura para aqueles que não estão
acostumados a isso. Falta de oxigênio.

apuñalear
esfaqueamento é escrito incorretamente e deve ser escrito como esfaqueamento, puñalear. sendo o seu significado: o
termo correto é aguda ou puñalear. Significa ferir ou atacar com um punhal. Apunhalar, bug, clique, cortar para baixo.

apure
É uma inflexão de pressa ou pressa. Isso significa que requerem velocidade ou rapidez. Velocidade, velocidade,
velocidade. Também é consumir, esgotar, terminar. É o nome de um estado da Venezuela. O nome de uma cidade
da Colômbia, que pertence ao departamento de Magdalena.

apuré
Eu apressado é uma inflexão de pressa. Significa assediar, ordem mais rapidamente. Para se referir ao estado
venezuelano, o termo correto é Apure ( não til e é nome ). A Capital do estado de Apure é San Fernando de Apure ou
simplesmente Apure. Nome do Rio venezuelano e nome das folhas na mesma região.

apuros
Significa problemas, mágoas, tristezas, angústias, aflições e preocupações. Você pode também desejo, pressa,
urgência, dificuldade, preciso.

apúrate
É uma inflexão de pressa ou pressa. Imperativo a demanda rapidamente, depressa. Rush, estar ansioso.

aqareja
aqareja é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Acarajé", no sentido de:<br>O termo correto é Acarajé. É
uma bola de bolinhos fritos de feijão purê como óleo de palma. Vendida nas ruas de Salvador, Bahia, Brasil. Usado

como oferendas religiosas no candomblé. Também é um prato tradicional em vários países africanos.

aquavit
É o nome do primeiro restaurante nórdico estabelecido no coração puro de Manhattan em Nova York.

aquelarre
A Colômbia é uma convenção ou uma reunião de bruxas. De forma figurativa, reunindo pessoas de reputação
duvidosa.

aqueménida
Nome dado ao primeiro império persa. Cobriu um território extensivo, como de Ásia central alcançou territórios atuais
de Líbia e de Bulgária. Sua expansão começou com Ciro II quando anexou o Reino Medo. Terminou com a derrota de
Dario III nas mãos de Alexandre, o Grande.

aquenio
Em botânica é um tipo de fruta que é seco, indeiscentes e monospermo, Considerando que um ovário super com uma
única semente. O pericarpo não é soldado ( é independente ). Se se trata de um ovário inferior é chamado cypsela.

aqueo
Nome de um personagem mítico da Grécia Antiga. Ele era filho de Jutus e Cressa, portanto era neto de Helén. Ele era
irmão de Ion e sobrinho de Eolo. É considerado como um dos iniciadores da raça grega ou helênica, significa também
a origem da Região de Acaya ou Ftiótide, cuja capital era Lamia. Ele era considerado o filho de Júpiter.

aqueos
Isso significa que eles são originalmente de Acaya, uma região da Grécia antiga.

aqueronte
Aqueron também é válido. É o nome de um rio na Grécia, a Região do Épiro. Flui para o Mar Ioniano. Significa
doloroso. .

aquiche
O Aquiche é a mesma árvore de caulote, cuaulote ( em náuatle ) que na Colômbia chamamos guasimo, guasima,
guacima majahua ( Guazuma ulmifolia pertencente à família Malvaceae ). Uma característica especial é ter oco do
tronco, cheio de porosidades ou vacúolos.

aquila
L'Aquila é mais adequado. É o nome de uma cidade italiana na região de Abruzzo. Ele é um pouco mais novo que
Pescara. Em espanhol traduz A Águia (ave de rapina).

aquile
Pode ser considerada variante de Aquiles ou Aquiles, que é um nome masculino de origem grega e significa protetor. É
também uma inflexão de aquilar que significa desconfortável, irritante, perturbador, perturbador.

aquileo

É um nome masculino de origem grega. É variante e sinônimo de Aquiles. Nome de um herói da Ilíada, que também
foi chamado de Aquiles e foi apelidado de "Pélida" e "Ácido". Nome de um ex-presidente da Colômbia, chamado
Aquileo Parra e cujo nome completo era José Bonifacio Aquileo Elías Parra Gómez. Na Colômbia existem muitas
escolas com esse nome, por isso seus alunos só o chamam de "Aquileo". A palavra como tal, significa protetor.

aquiles
Herói na guerra de Troia, filho de Peleu e Tétis. Às vezes era chamado de filho de Peleu ou Aeacus. Aquiles ou
Aquiles significa pés rápidos, rápidos. É um nome de origem grega masculino.

aquileya
Aquileia ( Aquileia em 41 espanhol; É o nome de uma cidade italiana, também conhecido como Aquileia. É a província
de Udine. Aquileia ( ou Aquilegia latim ) É o género de uma planta que tem o nome científico Aquilegia vulgaris da
família Ranunculaceae. Você tem nomes comuns como Aquileia, aquilegia ou Columbine.

aquinecia bilar
aquinecia bilar escrito incorretamente e deve ser escrito como "Acinesia biliar", sendo o seu significado:<br>O termo
correto é discinesia biliar ou bile acinesia. É um termo médico associado com o anormal funcionamento da vesícula
biliar, conhecida como vesícula vaga.

ara
A Colômbia é um dos nomes comuns do papagaio ou arara. É um género de aves da família dos papagaios, periquitos
e Araras. Eles pertencem à família Psittacidae. ARA é a abreviatura para os navios da Força Naval Argentina, que
significa Marinha de República Argentina. É também o nome de uma popular rede de supermercados de Bogotá.

ara o altar
É uma estrutura elevada no terreno em que ritos religiosos ou sacrifícios são feitos. Pedra de sacrifícios ou oferendas.

arabá
Arabah ou Arava é o nome de um vale deserto muito seco e quente de Israel, localizado entre o mar morto e o mar
vermelho. Também é chamado de Salt Valley. A palavra como tal significa savana ou deserto. É também um tipo de
aeronaves militares pequenas construídas em Israel. Arava é o nome de uma droga antirreumática cujo nome genérico
é leflunomida, que é usado para tratar a artrite grave.

arabella
É um nome de mulher de origem latina que significa belo altar. É também o nome de uma comédia lírica de Richard
Strauss (Ópera).

arabia
Nome de um país muçulmano da Ásia, cuja capital é Riade. Seu nome oficial é Reino da Arábia Saudita. Também se
chama Arábia Saudita. A palavra Arábia significa território árabe ou arabius, que estava na mitologia grega era filho de
Hermes e Tronia e pai de um dos nereidas (Cassiopeia).

aracelaria
O termo correto é pauta. Isso significa relacionado com o tributo ou imposto acusações um estado importado produtos.

araceli
É que um nome de mulher de origem latina significa altar do céu Aracely, Fabiana ou Aracelly variantes. Araceli é um
género de aves muito coloridas como tucanos. O nome da Virgem de Lucena, Cordoba, Andaluzia, Espanha. Pedra
para se comunicar com Deus.

arachnothera
É um género de aves que se alimentam de néctar e insetos. Eles pertencem à família de beija-flor. Eles estão
relacionados com os beija-flores em termos de desenvolvimento evolutivo, mas só existem na Ásia e Oceania. Eles
também recebem os nomes de vermelho ou canarinhos. Os beija-flores, que são americanos pertencem à família
Trochilidae e são chamados popularmente quinchas, beija-flores, águias, campainhas, três, pássaros voam, eremitas e
beija-flores. Também na Austrália, há um semelhante gênero de aves que pertence à família Meliphagidae,
popularmente conhecida como lua de mel.

aracnoides
Isso significa que se parece com uma aranha. Que se assemelha a uma aranha. Anatomia é o nome do intermediários
meninges que cobrem o cérebro e a medula espinhal.

arado
Instrumento mecânico que é usado para preparar o terreno para uma colheita. Pode ser motorizada ou animal de
tração. Ferramenta de plantio direto, usada para fazer ranhuras e remover a terra para facilitar a agricultura. Há
formão e discos, pode ser de madeira ou metal. Existem diversas maneiras e formas de uso.

aragan
O termo correto é preguiçoso, com h e til, porque é palavra afiada e termina em n. É um pouco de toalete que é usado
para remover a água ou solo seco, vidro ou superfícies lisas (é uma barra de metal com uma tira de borracha alongada
e direto, com o cabo). Pessoa que ele odeia o trabalho ou fadiga. Preguiçoso, preguiçoso, gandul, preguiçoso, frouxo.

aragonés
Significa nativo de Aragão. Pode se referir à Comunidade Autônoma do Norte da Espanha ou também àqueles
nascidos em Aragão (Geórgia, Estados Unidos). É também um sobrenome de origem espanhola. Sobrenome de um
falecido jogador de futebol espanhol e treinador, chamado Luis Aragonés Suárez. Foi campeão com a Espanha na
Euro 2008.

aragón
É um sobrenome de origem espanhola. Nome de um antigo reino do norte da Espanha. Nome de uma comunidade
autônoma do norte da Espanha e que é formada pelas províncias de Huesca, Teruel e Zaragoza. Nome de um
corregimiento do município de Santa Rosa de Osos no Departamento de Antioquia, Colômbia. Nome de uma cidade
norte-americana no Estado da Geórgia. Nome de um grande setor da Cidade do México e uma estação de metrô.
Nome de uma famosa orquestra de Cuba, criada por Orestes Aragón na cidade de Cienfuegos.

aragua
Aragua é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como 40 Aragua; próprio nome ). sendo o seu significado:<br>O
termo correto é 40 Aragua; nome próprio ). É o nome de um estado da Venezuela, cuja capital é Maracay. Seu nome
deriva de uma palavra::: Caribe, que eles chamaram de uma palmeira comum na área: Chaguaramo ou Charaguamo.
De acordo com alguns historiadores, também vem da palavra Taino Caribe Areguá que formas são " local " e gua, ogun
" meu " , portanto seu significado é " meu site " " minha terra " " meu terroir " ( diz o cronista Galen Turmero Carlos
branco ).

araguaney
É um dos nomes da árvore também conhecida como floramarillo comum, canaguate, guayacán e ipe. É a árvore
nacional do Paraguai, onde também dizer Tajy. Pertence ao género Tabebuia e à família Bignoniaceae.

arajo
É um prefixo de origem latina que significa desprezível. Depreciativo. É usado para indicar desprezo, desdém. Ex:
espumerajo. Vem de aculus.

arala
Em sânscrito significa dobrado. É um gesto de uma mão que consiste em ter um dedo indicador dobrado na forma de
um arco. Você pode indicar água potável. Arala também é o nome de uma pequena vila ou vila em Daryapur Taluka,
no distrito de Amravati, no estado indiano de Maharashtra.

aralar
Era o nome de um partido político da ideologia da independência basca. Nome de uma cordilheira áspera das
Montanhas Bascas. Administrativamente pertence a Navarra e Guipúzcoa. É também o nome de um Parque Natural
na mesma área.

aramides
É o nome de um género de ave da família Rallidae, são conhecidos como cotaras, chilacoas, chiricotes ou chiricotas,
popones, saracusas, saracuras, galinhas de água ou água gallitos. Aves do género Aramides são típicos da América
do México à Argentina.

arana
É um sobrenome de origem basca. Sobrenome dos seringueiros peruanos que exploraram e assassinaram
massivamente indígenas na Amazônia, nomeado em "La Vorágine", de José Eustasio Rivera.

aranceles
É uma taxa, tributo ou imposto pago ao estado por mercadorias importadas. Pagamentos de costumes.

arandina
Significa nascido, residente ou relacionados com a Aranda, Aranda de Duero, em Burgos. O time de futebol espanhol
da cidade mesmo.

aranés
É a auto-chamada ou glotonímia de uma variante gasosa da língua occitana falada no Vale do Aran. É também o gentil
dos nativos do Vale do Aran, um Condado da Província de Lleida, na Comunidade Autônoma da Catalunha. Em
relação ao Vale Aran. Aranés é uma língua co-oficial da Catalunha. .

aranista
Conhecido como Aranist para cada seguidor do movimento, concebido e dirigido por Sabino Arana Goiri, fundador do
nacionalista partido Euzko Alderdi Jeltzalea 40 Basco; EAJ-PNV ). É considerado o pai do nacionalismo basco.

araña
É uma inflexão de coçar. Em seguida, zero, zero, raspar, arranhão, ferido, marca, note-se, reunir, recolher, recolher. É

um animal invertebrado com quatro pares de pernas. Eles geralmente têm um par de quelíceras que injetam veneno.
Tipo de lâmpada que tem muitos ramos e cristais de enforcamento.

arañado
Tem vários significados. Meio arranhado em forma de aranha ( ou com múltiplas pernas ou ramificações ) Usado para
denotar a pedidos de luz elétrica. É também na pintura os filetes, reflexões, raios ou clara luz visto em um curso de
pintura. Arranhões. Em meios de Colômbia forrados com pregos. Outro significado é o doce, raso cinzela a placa e
dando provas de tons de cinza.

arañazo
Ferida superficial causada com uma unha ou uma planta de espinhos. Rayon, raya, rasgar, rasgar, arunazo, arranhão,
raspe, ferida.

arapaima
É outro nome do pirarucú ou paiche. É um peixe gigante da bacia amazônica e de aparência rara (aparência
pré-histórica). Também é chamado de arawana. Fósseis que datam do Mioceno foram encontrados na Colômbia.
Nome de um gênero de espécie, composto por 4 espécies e pertencente à família Arapaimidae. Existem 4 espécies na
América do Sul: Arapaima agassizzi , Arapaima gigas , Arapaima leptosoma e Arapaima mapae .

arariba
É o nome comum dado no Brasil para a árvore Centrolobium robustum pertencente à família Fabaceae.

arasa
Arasa é uma palavra em tupi-guarani que significa goiaba. O Arasá ou Arazá é um dos nomes de uma árvore
selvagem de frutos comestíveis e muito desejada. Também é conhecida como goiaba amazônica e seu nome científico
é Eugenia stipitata e pertence à família Myrtaceae.

aratinga
É o nome de um género de ave da família Psittacidae. Eles são conhecidos como papagaios, periquitos, periquitos.
Eles são os papagaios, mas a pequena família. Embora eles são usados como animais de estimação, eles exigem um
aviário grande, porque eles preferem viver em grandes grupos,

araucarias
A Araucária são coniferales árvores de grandes dimensões que pertencem à família Araucariaceae. Eles são nativos
para o hemisfério sul. Existem 19 espécies de árvores do gênero Araucaria.

arauco
Arauco é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Arauco.", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
Araucano. Pessoa nascida na Colômbia, no departamento de Arauca. Arauco é o nome de um líder indígena chileno,
que lutou contra os espanhóis na época da conquista. Arauco é o nome de uma aldeia chilena que pertence à
província de Bio Bio.

araudales
Conforme indicado em abundância. Significa que por montes, em grande número, em grande quantidade,
profusamente. Em massa, abundância, profusão, abundante.

araujo
Araujo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Araujo", sendo o seu significado:<br>Araujo é um sobrenome
comum em vários países da América Latina, inclusive no Brasil. Este sobrenome tem nomes para locais de 40
Argentina; Estação de Buenos Aires ) uma vila no Uruguai, ( 41 araujo; e uma casa de fazenda na Colômbia ( Puerto
Araujo ) também é o sobrenome de um ex presidente de El Salvador ( Arturo Araujo ).

arazorik
Não é uma palavra da língua espanhola, mas da língua basca. Problema de meios.

arazorik ez
São termos da língua basca, o que significa que não há problema.

arámicua
É um dos nomes comuns da planta Xanthosoma sagittifolia, pertencente à família Araceae. Eles são do género
Xanthosoma e medicinais. Na Colômbia são chamados mafafa, furo, otoe, coconame, taro ou malanga. Eles têm um
tubérculo comestível. Suas folhas são forrageiras peixe com cachama. Com o tubérculo deve ter cuidado de casca,
pois apresenta uma ligeira toxicidade.

arán
É um dos nomes comuns dados à ameixa selvagem. Endrino ( a) . É também o nome de um vale na província de
Lleida, na Catalunha.

arbañil
O termo correto é Mason, com l. Na Colômbia, ele é uma pessoa dedicada à alvenaria ou à construção. Trabalhador,
mestre do trabalho, peão. Na Argentina é um pequeno pássaro que constrói ninhos com lama. Também é conhecido
como Hornero, Alonso, alonsito, associação ou caseiro. Seu nome científico é Furnarius rufus e pertence à família
Furnariidae.

arbertzale
arbertzale é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Abertzale ou Aberzale", sendo o seu significado:<br>Acho
que essa é uma pergunta por Abertzale ou Aberzale. É uma palavra da língua basca. Usado para indicar que ele é
defensor do movimento separatista ou Nacionalista Basco. A tradução literal da palavra é patriota, amante da pátria,
nacionalista.

arbitrio
É a capacidade que temos de escolher ou escolher de acordo com o nosso gosto. Vontade, vitória, desejo, agência,
escolha, poder.

arbol de pergueto
Pergueto ou perguetano é o nome científico de uma árvore Licania tomentosa, pertencente à família
Chrysobalanaceae, que, na Colômbia, também é conhecido como Oiti e oiticica. É muito comum na cidade de Cúcuta.
É nativa do Brasil.

arbolaria
Na Venezuela pessoa ou mulher escandalosa, que fala muito, é ouvido de longe, movimentado, barulhento, alto.

arbolario
Na Venezuela, pessoa muito bolhosa, que fala muito, que é ouvida de longe, escandalosa, grita.

arbolcutura
arbolcutura é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Arboricultura ou arbolcultura..." sendo seu
significado:<br>Acho que a pergunta é para arboricultura. É o estudo das árvores. No México, eles tendem a usar o
termo Arbolcultura. Na Colômbia, nós usamos os termos silvicultura ou Dendrocultura.

arboleada
Significa povoado de árvores, que tem árvores.

arboleda
Significa um local povoado por árvores. floresta. É também um sobrenome de origem espanhola. Na Colômbia é
outra forma de chamar um shopping ou avenida com árvores. Sobrenome de vários jogadores colombianos.

arboles
É um arbolar de inflexão. Significa braço ou colocando um clubes de barco. Voe. Sustentar o elevado aumento uma
bandeira ou banner, ou ameaçado com uma arma que é alongada como uma lança ou bastão.

arboreto
É o mesmo que arboreto. Também é o mesmo que jardim botânico. É um local onde árvores (e plantas) de muitas
espécies diversas são plantadas e para fins científicos e acadêmicos. Em muitos casos, ambientes artificiais são
criados para que espécies de diferentes climas prosperem adequadamente.

arboretum
É uma palavra latina. Em espanhol, também é um arboreto válido. É um tipo de jardim botânico, dedicado apenas a
árvores e plantas lenhosas. Jardim vistoso de árvores e arbustos. Jardim botânico onde a fenologia das árvores é
estudada.

arboricidio
É um crime ambiental. É cortar ou derrubar uma árvore desnecessariamente e sem autorização. Felling da árvore.

arborífero
Significa relacionado com árvores. Em relação às árvores. Que vive entre as árvores. Árvore.

arborophila
É um género de ave da família Phasianidae, caracterizada por são pássaros de voo curto ou puramente terrestre. Eles
têm asas degenerou para que eles não podem voar longas distâncias e tendem a robustez. Nesse gênero são a
grande maioria das espécies de Tinamus de floresta tropical e vivem principalmente no sudeste asiático, Formosa,
Bornéu e Sumatra. Você é conhecido como arbolofilas. Arbolophila é um gênero da família Phasianidae, que
compreende a maioria das espécies (18 de um total de 40).

arbulente
Significa agitado, confuso, barulhento, confuso, tumultuada, nublado, sujo, turva, rebelde, belicosa, conflituosa,
turbulento. Este termo é usado na República Dominicana e Miami.

arcabuz
Arma de fogo antigua, antecessor do mosquete. Foi de curto alcance e para dispará-la foi acendeu um pavio.

arcane
É uma palavra da língua inglesa que significa arcana ou arcana. É uma coisa muito difícil de saber porque é reservado,
isolado ou secreto. Nome de uma série de televisão que se aproxima da estreia do mundo dos animes, baseado em
League of Legends. Nome do major ou trunfos no Tarô.

arcediano
É um dos títulos dados a um ministro ou padre que é assistente de um bispo. Padre que colabora diretamente com o
Bispo. Significa servidor, ajudante.

arcelia
Arcelia é nome de mulher, de origem Latina e significa o baú do tesouro.

arces
O termo correto é maples. É o nome de uma população francesa, estágio na rota de Santiago. É uma grande
variedade de árvores do gênero Acer, são aproximadamente 600 espécies de que lá já são aceitos e descreveu
algumas 180.

arcestida
O termo correto é arcéstide, com tilde. É outra maneira de chamar um tipo especial de fruta de plantas coníferas. Eles
também são chamados de cone, estrogonofe ou abacaxi.

arcéstida
É outra maneira de chamar os frutos das coníferas. Também pode ser chamado de estrogonofe, abacaxi ou cone.

archaeobelodon
Significa um antigo dente de lança. Era o nome de um narigudo extinto do Mioceno Médio e inferior. pertenciam à
família Gomphotheriidae. Ele era um ancestral do Amebelodon.

archete
O nome da tabela é os tubos de um apoio de órgão (instrumento musical de sopro).

archibo
O termo correto é arquivo com v. É uma inflexão de arquivamento, que significa salvar, preservar, registra. Como um
substantivo significa registrar, índice de arquivo, protocolo, repertório. Escritório ou parte dele, onde os documentos
importantes são mantidos.

archienemigo
Significa Supremo inimigo, inimigo. Irreconciliáveis, eu superenemigo.

archinariz
Narizota. Nariz grande, enorme. Embora muitos acreditam que o nariz maior tem sido o de Cyrano de Bergerac, a

verdade é que há um pouco mais proeminentes, tais como a Inglaterra Thomas Wedders de Yorkshire ( ) 19 cm.
Também foi muito notório e vale a pena para este significado, o de Matthew Parker, Arcebispo de Canterbury.

archirrival
Significa superenemigo. O prefixo archi significa muito, muito, mais alta, maior dignidade ou maior valor. Sempre, o
mais difícil, o rival mais forte.

arcina
No México, conjunto de feixes ou cachos. Grupo conjunto ou amarrado. -Sardinha. Você pode se referir a palha,
cereais, cebola Reed ou madeira.

ardazo
ardazo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Jardazo" no sentido de:<br>O termo correto é Jardazo. Então
passe numa queda, totazo, SAP, costalazo, costalada, crack, trastazo, galo, árvores de cames, senton, mamporro.
Ardazo, bem sozinho, poderia ser um tremendo gol de Arda Turan.

arde mendi
São palavras de euskera e não da língua espanhola. Fogo na montanha, ou na montanha.

ardea
Em latim significa herma. É o nome de um gênero de pássaros da família Ardeidae. Eles são comumente conhecidos
como herons. Ardea também é o nome de uma cidade italiana que permanece na região do Lazio, província de Roma.

ardenna
Ardenna ou melhor ainda Ardennas, protuberância ou das Ardenas (em francês e holandês), é o nome de uma região
entre a Bélgica, Luxemburgo e França, que se caracteriza por extensas florestas e colinas. É uma palavra celta que
significa preto. Há mesmo um departamento da França com esse nome (Ardenas). Nesta área, é reconhecido e
famoso porque ela surgiu grande batalhas tanto nas primeiras e segunda guerras mundiais. Também em biologia é o
nome de um género de aves marinhas, que pertencem à família Procellariidae, conhecido como pardelas ou pardelas.
SDon próprios mares muito frios.

ardentía
É a qualidade de uma pessoa ardente. Isso é abrasador, queimando, escaldante, bolhas, quente, quente,
incandescente, pegando, fogo, apaixonado, ardente, apaixonado, forte, corajoso.

ardid
É um procedimento que é realizado rapidamente para obter lucro. Na Colômbia é usado como sinônimo de estratégia,
argucia, treta, artifício, maña, armadilha, habilidade, destreza, decepção, truque, astúcia, trichiñuela.

ardillita de tierra
É um dos nomes comuns de um pequeno roedor dos Estados Unidos. Também conhecido como esquilo terra listada
Roger, suslik treze bandas. No século XIX era chamado espermofilo leopardo. Seu nome científico é Ictidomys
esquilo (sinônimo: esquilo à terra). Pertence à família Sciuridae. Existem alguns animais muito prolíficos.

ardisia

Botânica é o nome de um gênero de plantas pertencentes à família Primulaceae. Eles foram anteriormente
classificados na família Myrsinaceae. Geralmente são plantas de jardim.

arditas
É um dos nomes comuns que recebem os esquilos, que são alguns roedores de pequeno porte e distribuídos por todo
o mundo. Seu nome científico é Sciurus vulgaris ( 41 Ardila comum; pertence à família Sciuridae. O esquilo de bambu
vai dizer Tupaya. Também dizem que os esquilos Tamias.

ardía
Inflexão de queimadura. Significa sentimento ardentia, sinta-se fogo, queimar, tendo muitos desejos para algo. Senti
queimar. Estar em chamas. Inflame. Ardor, entusiasmo, paixão, êxtase, exultação.

areas protegidas
Eles são as áreas que devem ser mantidas intactas, para proteger seus recursos naturais bióticos e abióticos para
proteger espécies em perigo de extinção, os nascimentos de fontes de água ou paisagens únicas, por ordem do
estado. Eles são divididos em parques nacionais, parques naturais, parques regionais, proteção de florestas, zonas ou
áreas de reserva florestal, santuários de Flora ou santuários de vida selvagem. Em alguns municípios da Colômbia,
existem áreas de proteção florestal.

arebaiki
Nome da substância mágica pegajosa, usada pelos índios Huitotos na Colômbia.

arenaria
O termo correto é Arenaria ( com letras maiusculas ). O nome de um género de plantas herbáceas muito cosmopolitas
é a que pertencem algumas espécies de 1400. Eles são geralmente acaules e tem flores brancas, rosa ou roxas. Eles
pertencem à família Caryophyllaceae.

arencada
Arencada é o nome de uma escola de arenque. Prato de comida preparado com arenque.

arenga
Discurso proferido diante de uma plateia. Significa discurso, discurso, proclamação, sermão, pregação, Desabafo,
catilinaria, discurso retórico.

arenque
É um tipo de peixe marinho do teleósteo da família Cupleidae. Eles pertencem ao gênero Cuplea. Há cerca de 15
espécies que também incluem os tarpons. Nome científico Cuplea spp.

areo
Era o nome de um rei de Esparta que governou por 44 anos, de 309 A. C. Ele era filho de Acrotato.

areopla
areopla é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Avião", sendo o seu significado:<br>O avião sem a última
sílaba. Avião é uma nave que pode se mover através do ar. Aviões, aviões.

areopla
areopla é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Aeroplan", sendo o seu significado:<br>Aeroplan é uma
lealdade ou inventado pelo Air Canada em 1984 com incentivos para clientes regulares do programa de fidelidade. Em
2002 tornou-se uma entidade corporativa independente. Atualmente é de AIMINA.

arepa
É um monte de milho cozido. Ele vem em muitas apresentações e é encontrado em quase todos os países da América
Latina. Há simples e recheados. Na Colômbia só a palavra pode significar golpe de sorte, sorte, chance, chimba,
chiripa. Arepazo, chiripazo, chimbazo. Como adjetivo pode significar plano, esmagado. A Plasta. É também uma
maneira vulgar de se referir ao órgão sexual feminino.

arepa torta frita
Essa é a definição de cachanga, uma delícia Argentina serviu para acompanhar o mate. Frite em uma panela com óleo
de girassol e transportar algo polvilhado de açúcar.

arepería
Na Colômbia lugar onde arepas são fabricados ou onde arepas são vendidos.

arequipa
É o nome de uma cidade e um departamento do Peru. É a Capital jurídica do Peru ( Sede do Tribunal Constitucional, )
e a segunda cidade em tamanho. Existem várias versões sobre o seu significado em quechua: se ficar é uma;
Trombeta som, é outra; atrás do pico ou montagem é um terceiro e finalmente apontado, afiado, afiado.

ares
Na mitologia grega era o nome do deus da guerra. Equivalia a Marte na mitologia romana. É também o nome de um
município espanhol na província de La Coruña.

arete
Na Colômbia significa areta, inclinação, candonga, gavinha. Acessório que as mulheres usam pendurados nas orelhas.

arethusa
Nome de Nayade da mitologia grega. Foi convertido em um fluxo de água pela Artemis.

aretico
Diminutivo de brinco e, claro, também de aro. Brinco pequeno. Jewel, que é colocada nos lóbulos da orelha.

aretusa
Na mitologia grega era um Nayade. Tornou-se um fluxo de água para se defender de Alpheus, pelo trabalho de
Artemis. Ela era uma amiga e médica de Artemis. Nome de um lago na ilha de Ortigia (Itália).

arévalo
Arévalo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Arévalo; nome )." sendo seu significado:<br>Em Arévalo
de Colômbia é um sobrenome de origem espanhola, e eu sei de um caso que é usado como um nome. É o nome de
um município espanhol em Ávila.

argana
Isso é a mesma coisa que angarilla ou arguena. Eles são ferramentas que são usadas para carregar as mulas ou
burros.

arganita
É um dos nomes comuns de nome científico da planta Calluna vulgaris, pertencente à família Ericaceae. É, também,
os nomes comuns de Heather, Heath, brezina, Heather, argana, chupar. Antigamente foi usado para fazer vassouras
para varrer. Crescem em solos estéreis e tem usos medicinais. É um dos chamados florais de Bach.

argaña
É o nome de uma planta medicinal. É um dos nomes comuns da planta de nome científico Calluna vulgaris da família
Ericaceae. Também recebe os nomes comuns de biercol, heather, brezine, brecina, arganita, chupe. Antigamente era
usado para fazer vassouras para varrer. Cresce em solos estéreis e tem uso medicinal. É uma das chamadas Flores
de Bach.

argán
É um dos nomes de uma árvore espinhosa e pequena da qual um óleo amplamente utilizado em cosméticos é extraído.
Também é chamado de erguén. Seu nome científico é Argania spinosa e pertence à família Sapotaceae. No
Marrocos eles lhe dão muitos usos diferentes (madeira. óleo comestível, forragem de cabra). É uma árvore muito
resistente e de longa duração. A partir dele você pode extrair um foco de usos em cosmetologia.

argel
Capital e maior cidade da Argélia. Em árabe, significa que as ilhas.

argenta
Prata média Argenta e Argentum, prata, que tem um brilho semelhante à prata. Cor prata ou niquelado.
Cromo-chapeado.

argentina
Pessoa nascida no país gaúcho. Mulher nascida em território argentino.

argentino
Significa prata, parece prata. Tem o brilho e a aparência de prata. Brilho duro e metálico. É usado como um nome
masculino com o mesmo significado. Gentilicio da Argentina. Significa nascido, natural da Argentina, ou residente na
Argentina, em relação à Argentina. Argentino também é o nome de um semideus grego-latino que presidiu a
cunhagem de moedas de prata. Nome de um lago na Argentina, na província de Santa Cruz. Nome de vários cantores
nascidos na Argentina : Ledesma argentino (tangos), Argentino Luna (tropical).

argentinos
Pessoas da Argentina, relativas à Argentina. Plural de argentinos. Também pode significar que tem visos prateados,
que brilha como prata ou que produz sons como prata. Sinônimo : arsegente . Antiga moeda da Argentina. É também
um dos nomes comuns de uma planta da família Rosaceae. Outros nomes comuns são : potentilla, prata ou bom
macho. Seu nome científico é Argentina anserina ( ou Potentilla anserina ). Nome de um time de futebol argentino,
com sede em Buenos Aires.

argeologia

É o mesmo que a arqueologia.

argindarrez
Em basco tem a ver com relação a energia ou eletricidade.

argivo
É o gentio dos nativos de Argos. Natural de Argos. Nascido em Argos, em relação a Argos. Argos é o nome de uma
antiga cidade grega localizada a nordeste do Peloponeso.

argos
Era o nome de várias cidades gregas na antiguidade. Agora a Argos é muito moderno, uma cidade e porto localizado
perto de Nauplia. Foi também o nome de vários personagens desde os tempos antigos na Grécia. Nome de um filho
de Arestor, na Grécia antiga, foi um grande construtor de barcos. Argos foi também o nome de um filho de Zeus e
Níobe. Nome do cão de Ulisses, famoso por sua fidelidade. Nome do cão de Actéon, que acabou por devorá-lo. O
nome de uma cidade de Indiana, nos Estados Unidos. Argos é o nome da maior empresa colombiana de cimento.
Panotes Argos era o gigante de 100 olhos.

argón
Argônio é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como argônio. sendo o seu significado:<br>O termo correto é o
argônio. É o nome de um elemento químico de número atômico 18. É um gás nobre e seu símbolo é ar. Em grego,
significa que não reagir.

arguena
O termo mais adequado é erguena, com tilde. Significa anéis, arganas, alforjes. Passeios usados para transportar
materiais.

arguendera
Quer dizer fofinho, falante, mentiroso, mentiroso, caluniador. Argüendera também é usado com os mesmos
significados.

arguendero
O termo usado é argendero (no México arg-aenda, que significa língua, em relação a ela). Literalmente língua solta.
Na América Central significa falador, fofoqueiro, mentiroso, mentiroso.

arguia
O termo argía, com diamiss e tilde. É um ponto de virada de Argir. Significa discutir, expor, raciocinar, garantir,
demonstrar. Também pode significar desafiador, refutar.

arguyo
É uma inflexão de discutir. Significa expor, argumentar, razão, garantir, demonstrar, testar, litigar, refutar, desafiar.
Diga o que você pensa ou o que se sente.

arguyò
O termo correto pode ser eu argumenta ou ele argumentou. Da mesma forma que ambos são inflexões argumentam
que significa argumentar, pela razão, expor, assegurar, confirmar, testar, demonstrar, discutir, discutir, litigar.

arguyó
É uma inflexão de discutir, o que significa raciocínio, argumentar, explicar, demonstrar, certifique-se, desafiar, refutar,
litigar, disputa. Violeta: O colombiano sobre o que são chamado dierisis e não colocados em todas as inflexões de
discutir, apenas a pronúncia do u é quando necessário dissolver o ditongo gue ou gui. Por exemplo em argumentou,
discutimos.

argüende
Significa mentira, embuste, falsidade, calúnia.

argyrophis
Significa cobras prateadas, cobras de cor prateada ou cobras brilhantes. É o nome de um gênero de serpentes da
família Typhlopidae. São cobras cegas que vivem no sopé do Sul das montanhas do Himalaia.

arhuaca
Significa que pertence à anthnia dos Arhuacos. Sobre essa ecnia ou sua língua. Eles moram na Sierra Nevada de
Santa Marta. Eles também são conhecidos como ika, iku, ou bintukua.

ari aho
ARI Aho é o nome de um co-piloto de aeronaves Saab.

ariadne
É um nome de origem grega que significa gentil, piedoso. Ariadna e Ariana variante. Na mitologia grega, filha de
Minos, namorada de Teseu. Ele deu a Teseu uma bola de rosca, que lhe serviu para deixar o labirinto, depois de matar
o Minotauro.

aribada
Aribada, é outro nome que sabemos o Mohan. Em algumas regiões dizem Poira. Eles dizem que é um personagem
monstruoso, coberto com pelagem abundante, que parece mais a ser disposto em um cabelo comprido. Ele tem mãos
grandes, com unhas muito afiadas, como a de um animal selvagem. A diversidade de lendas que são contadas sobre
proezas e truques de como funciona, constituem uma riqueza folclórica para esta terra de Tolima ( Centro de Colômbia
). Os pescadores chamam impertinente, andariego, aventureiro, Warlock e libertino.

aribalo
É o mesmo que balsamarioo forma. Foi um navio usado na Grécia antiga para armazenar bálsamos ou óleos
essenciais.

aributos
O termo correto é atributos. Eles são diferentes qualidades, qualidades, dons, habilidades, características,
propriedades, distintivas, características, peculiaridades, condições que favorecem um ser.

arica
Arica é o nome de uma província e uma cidade chilena. Nas planícies orientais colombianas é um dos nomes comuns
de uma abelha avermelhada que produz cera e mel. Além disso, arica é uma inflexão de aricar, o que significa arado
superficialmente ou cavar.

arides
O termo correto é aridez, com Z. Grau ou qualidade do árido. Isso significa que não há água no chão e umidade no ar.
Secura.

arido
O termo correto é árido (til). Isso significa desprovido de deserto seco, umidade, deserto, improdutivo, estéril, estéril,
desolado, monótono, chato, granular. Motivos relativos.

ariel
É um nome de homem de origem bíblica e hebraica. Significa que o leão de Deus. Arcanjo, anjo da guarda
relacionadas com sonhos e revelações, diretor e mensageiro.

aries
Em latim significa RAM, cabra. É um dos signos do Zodíaco, que se aplica para os nascidos entre 24 de março e 21 de
abril. É o nome de uma constelação. A Colômbia também é um nome masculino. Vigoth de Áries é uma cantora
colombiana de llanera, apelidado de "O romântico del Llano" e assinar o Leo.

arikara
Nome de uma tribo aborígene americana. Eles também eram chamados de sahnish, arikaree ou ree. Eles pertenciam
à família Sioux.

aril
Arila ou arilo melhor, em botânica. É a cobertura carnuda de algumas sementes de frutos de plantas coníferas,
especialmente as famílias Taxaceae e Cephalotaxaceae. O melhor exemplo é o Teixo Europeu (Taxus baccata). Em
química orgânica é um grupo funcional derivado de hidrocarbonetos aromáticos.

ario
Pessoa de características especiais: tez elevada, branca, olhos claros e cabelo claro. Pertencendo a um povo
indo-europeu.

aristipo
Aristipo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Aristipo ou Aristipo." sendo seu significado:<br>Aristipo ou
Aristipo é um nome masculino, apesar de relativamente pouco utilizado. Se trata de Aristipo de Cirene ou simplesmente
Aristipo ( 435 a. C. - 350 AC. ) Foi um filósofo grego fundador da escola cirenaica grega que identificou o bem com 40
prazer; Hedonismo ). Ele era um discípulo de Sócrates.

aristol
Significa ponta, ponta afiada. O nome dado à ponta de uma flecha ou lança. Em Química, é a substância resultante da
combinação de timol e iodo.

aristón
Nome do pai de Platão (Aristona de Atenas). Era o nome de vários filósofos gregos antigos. Nome de marca
registrada de órgãos pneumáticos. Ariston, bem sem tilde, é uma marca de camisa conhecida na Colômbia.

aritmofobia

É uma fobia de muitos estudantes, caracterizada pelo ódio ou medo de números, matemática, aritmética. Como mestre
conseguiu muitos dos meus alunos para superar isso e hoje são bons engenheiros. Geralmente ocorre mais entre os
menores e é superados com a idade e muitas vezes é causada pelos maus resultados acadêmicos nos primeiros anos
(e tenho que dizer isso: por professores pouco preparados para ensinar introdução à matemática).

arito
Na Colômbia podemos usá-lo como um diminutivo de anel. Geralmente acabamento metálico que é colocado no
ouvido. , em forma de anel ou anel. Brinco, arracacia de tamanho pequeno. Argollita, gavinha, herege, candonguita.

arjorán o algarrobo loco
São dois nomes comuns de uma árvore que também é conhecida como cyclamor, árvore do amor ou árvore de Judas.
Seu nome científico é Cercis siliquastrum e pertence à família fabaceae.

arlenne
É um nome de origem gaélica ou celta. Tem como variantes Arlene ou Arlette. Significa aquele que promete, aquele
que se compromete.

arma
É uma virada para o armamento. Significa construir, montar, equipar, perfurar, equipar, fornecer. É qualquer tipo de
elemento ou ferramenta de agressão que serve para atacar outro ou para se defender. Também é chamado de arma
para cada uma das classes ou ramos das forças armadas e do exército.

armadijos
É a maneira de chamar as armadilhas ou quadros de paus, usados para caçar pássaros ou pequenos animais. Plural
de armadijo. Armadilhas.

armado
É uma inflexão de armar. Significa forma, construir, fornecer, fornecer, dar, fornecer. Isso significa que você possui ou
armas pota. Tendo como se defender.

armando
Armando é um nome masculino, significa guerreiro e é de origem germânica. Armando é uma inflexão de armar. Isso
significa construir, construir.

armaño
Arman é o nome de uma localidade espanhola que pertence ao município de Cillorigo, na região histórica de Liébana
de Cantábria (Espanha).

armar un show
Na Colômbia, diz " Monte um Show ". Significa fazer uma reclamação com raiva em público. Cantaletear o parceiro ou
amigo na frente de mais pessoas para fazê-lo sofrer.

armenia
É o nome da capital do departamento de Quindío, na Colômbia. É o nome de um país do Cáucaso que tem sem saída
para o mar, e sua capital é Yerevan. É também o nome de um município da Colômbia, no departamento de Antioquia,

um município em El Salvador e duas aldeias dos Estados Unidos (Wisconsin e Pensilvânia. O nome de um Hospital do
navio russo da segunda guerra mundial.

armerita
Na Colômbia é o nome dos nativos da cidade desaparecida de Armero, no Departamento de Tolima. Atualmente a
sede municipal é Armero-Guayabal. Hoje em dia a armerita ou goiaba são usadas. Também significa em relação a
Armero ou seguidor de Armero. Pode se referir a Francisco Armero y Fernández de Peñaranda (I Marqués del Nervión
e grande da Espanha), a Carlota Armero a Heroína da Independência da Colômbia, a José León Armero, o ideólogo da
Constituição de Mariquita ou mesmo ao ex-jogador Pablo Armero.

armero
Nome de um município colombiano no Departamento de Tolima, que desapareceu após uma avalanche. Atualmente
as cabeceiras municipais são Armero-Guayabal. Sobrenome de um marinheiro espanhol chamado Francisco Armero e
Fernández de Peñaranda. Sobrenome da Heroína da Independência colombiana, chamado Carlota Armero.
Sobrenome de um futebolista colombiano chamado Pablo Armero. Pessoa que conserta, fabrica, vende ou limpa
armas.

armona
É o nome de uma ilha portuguesa que pertence ao município de Olhão. Está localizado em um Parque Natural,
chamado Lago Ria Formosa.

armor
Na indústria petrolífera, armadura internacional é o nome da empresa que fornece todos os tipos de equipamentos e
produtos para o cuidado dos derramamentos e contingências de petróleo, em particulares barreiras. Há também uma
empresa de mesmo nome na Colômbia, destinada a blindagem de veículos. Armadura é uma palavra inglesa que
significa armadura.

armuelles
É o nome de um Porto panamenho localizado no distrito de Barú, província de Chiriquí. Chama-se "Cidade de Areias".
É o plural de armuelle. Em Botânica é um dos nomes comuns de várias plantas. Dois deles pertencem ao gênero
Atriplex, que pertence à família Amaranthaceae. Eles também são chamados bledos ou tickers. Outra das plantas
pertence ao gênero Chenopodium, na família Chenopodiaceae. Também é conhecido como genillo , jajo , bledo,
cimielga , cenizo ou quinhuilla.

arnera
É o nome de um rio, um afluente da Murga, no Alt Empordá, na Catalunha.

arno
Nome de um rio italiano que se origina nas Montanhas Apeninas. Rio da região da Toscana na Itália. É também um
nome masculino de origem alemã e significa poderoso como uma águia. É considerada uma variante francesa de Arn.
Também tem variantes Arnaud ou Arnaldo. Nome de uma ilha no Pacífico que pertence às Ilhas Marshall.

aro
Significa círculo, roda, aro. Inflexão de arado. É um dos nomes dados na Colômbia para malanga ou ocumo. Na
Colômbia também chamamos de mafafa, furo, ocumo, yaro. Seu nome científico é Xanthosoma sagittifolium e pertence
à família Araceae.

aroba
É uma das maneiras o símbolo tipográfico (chamado aroba, arova ou arroba) @ chamada. É um símbolo de
computador essencial para endereços de e-mail, porque este é o link entre o servidor e o nome de usuário. Em
espanhol, o termo correto é arroba, uma palavra de origem árabe que significa um quarto ou quarto. É também o nome
de uma medida de peso que não é do sistema métrico. Equivalente a 25 libras. Um quintal tem 4 arrobas e, portanto,
a arroba é o quarto de um quintal. A arroba foi usado como uma medida de volume, peso e massa.

aromatizante
Substância que é usada para dar um odor agradável, geralmente para um produto alimentício.

aromáticas
Na Colômbia é a maneira mais comum de chamar infusões de ervas. Chá de ervas, água de ervas. Bebidas quentes
feitas com ervas medicinais naturais. Significa que eles produzem aromas, que têm um cheiro agradável. As plantas
mais utilizadas são cidron, toronjil, yerbabuena, lemonaria, mejorana, camomila.

arosa
É o nome dado a uma ilha e estuário na província de Ponteverda, na Galícia (Espanha). Nome de uma localidade
protuguese na paróquia de Guimarães. Nome de uma localidade na Suíça. Nome de uma escola de veleiro da
Marinha Espanhola.

arotxena
Não é uma palavra espanhola, mas a língua basca. Significa que escova de dentes.

arpegiar
No lugar da música arpejos em uma notação musical para indicar que as notas indicadas são tocadas muito
rapidamente e sucessivamente.

arpegio
Em música é uma rápida sucessão de sons harmoniosamente e dentro de um acorde. Está literalmente tocando como
na harpa. É um símbolo de notação musical que indica que as notas que são apontadas são jogadas sucessivamente
e rapidamente.

arpia
Harpia harpia foi um corpo alado feminino da ave predatória que voou e saqueadas, segundo a mitologia grega.
Harpia é uma espécie de águia que vive na América, ( Harpia harpyja - família Accipitridae ). É o nome de referência
do helicóptero Sikorsky AH-60, desenvolvido pela força aérea colombiana.

arponcillo
É um diminutivo de arpão. Gancho. Elemento básico como um gancho para pesca que está ligado à linha.

arpón
É o nome de uma arma de arremesso que pode ser usada na caça ou pesca. É composto por uma barra de madeira
ou ferro que tem uma ponta pontiaguda e afiada, muitas vezes acompanhada de gancho ou gancho. É geralmente
usado para caçar presas muito grandes. É também um dos muitos nomes que recebe uma planta ornamental.
também é chamada de bala, folha quebrada, arpão, costela de vaca, cerimán, filodendro ou esqueleto. Seu nome
científico é Monstera delicioso e pertence à família Araceae.

arqueadas
Plural de arco. Isso significa que você tem uma forma do arco. Curvado, curvado, dobrado, curvado, enarcadas,
cimbradas.

arquear
Significa dar curvatura a alguma coisa. Dê a forma de um arco. Também nas finanças fazer brinquedo ou equilíbrio.
Inventário de bens e recursos. Combar, torção, curva.

arqueño
Ele é o gentio de uma pessoa de Arcos de la Frontera, na província de Cádiz, na Espanha. Está relacionado ou reside
em Arcs de la Frontera. Apelido de toureiro espanhol, chamado Manuel Barea.

arqueologias
arqueologias escrito incorretamente e deve ser escrito como ' 40 arqueológico; com til ) "sendo seu significado:<br>O
termo correto é arqueológico. Sobre o estudo das culturas da antiguidade.

arquero
Atleta que pratica o tiro com arco. Foi militar, quem usou o arco como arma de guerra. Futebol: goleiro, goleiro, gol,
Cerberus. Pessoa que faz o vômito, contador, caixa, tesoureiro.

arquetipos
Significa original, modelo, protótipo, amostra. Significa modelo ou amostra a ser copiado ou reproduzido. Modelo
padrão. Molde.

arquitecto
Pessoa que estudou e se formou em Arquitetura. Profissional de Arquitetura. Etilologicamente vem do term grego
architekton, que significa "aquele que comanda" (arki ou archi) "para pedreiros ou mestres construtores" (tecton).

arquitecto bim
Ele é um arquiteto que conhece o sistema Building informações System (sistema de informação da construção) mais
atualizado do que o CAD (Computer Aided Design ou projeto assistido por computador). É um programa para desenho
e projeto.

arrabal
Refere-se para as favelas ou na periferia. Distritos de invasão, favelas, subúrbios.

arrabalero
Para dizer que ele vive, ele nasceu ou está relacionado com o arrabal (bairro baixo, pobre ou periférico). Na Colômbia
é sinônimo de ordinário, bruto, mal educado.

arrabaliano
Significa que é típico do arrabal ou dos subúrbios, das favelas ou dos setores mais marginalizados de uma cidade. Em
relação ao arrabal.

arracacha
É uma planta de tubérculos comestíveis amareladas. Na Colômbia, em algumas partes é chamado também aipo
embora são plantas muito diferentes (mas eles são da mesma família e muito similar). Mandioquinha tem um sabor
requintado e é baseada em algum ingrediente de pratos do caldeirão. É também chamado de cenoura branca,
mandioquinha, virraca. Seu nome científico é Arracacia mandioquinha e pertence à família Apiaceae.

arrachera
É a mesma coisa que na Colômbia chamamos pulgarejo ou diafragma. É uma marinada de qualidade regular é carne
muito saborosa e é barata. Carne dura ou rejuda.

arradrarse
O termo correto é se arrepender. Significa pânico, pânico, medo, encolhimento, cower. Sentindo-se muito assustado
ou com medo. Pânico.

arraiján
É o nome de uma vila panamenhos localizada perto da Cidade do Panamá. Um anglicanismo poderia ser considerado,
como o nome das pessoas derivadas da expressão inglesa "Na mão do rigth", que traduz "à direita". Arraiján está
localizada perto do Canal do Panamá.

arrajeron
arrajeron é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Atraiu" sendo seu significado:<br>O termo correto é atraído.
É um ponto de viragem de atrair. Significa abordagem aproximada, capturar, seduzir, Captivate, delícia, resultado,
causa, causa.

arranque
Na Colômbia também é chamado induzido ou gerador. Parte elétrica do motor que permite a ignição.

arrarai
Arrarai ou arraray é um termo equatoriano costumava significar Uff, esse calor, esse embaraço.

arrastradera
Na Colômbia significa chancleta, sandálias, chinelos. Calçado usado dentro de casa. Muito usado no plural.

arrastraderas
Na Colômbia, é o mesmo que flip-flops. É um tipo de calçado muito simples e barato, formada apenas pelo zuela e
uma banda do mesmo material que cobre os dedos e nem o peito do pé médio. Também chamamos de flip-flops.

arrastrado
Na Colômbia significa pessoa sem recursos econômicos, muito pobre. Também significa baixa pessoa social, também
é dito ser roubado. Lumpen, marginalizado, mendigo, comum, proletário, indigente. Inflexão de arrasto . Significa
puxar, puxar, puxar, rebocar, empurrar.

arratzalde in
Eles não são termos de espanhóis, mas a língua basca. Significa que à noite.

arratzalde on
Eles não são termos de espanhóis, mas a língua basca. Quer dizer boa tarde.

arraval
O termo correto é arrabal, com b . Significa favela, subúrbio, subúrbios. Setores marginalizados de uma cidade.

arraztaelleon
É um termo em língua basca e significa para rastreá-los, segui-los, persegui-los.

arrear
Forçando o gado para mover ou movimentos. Significa alimentar, estimular, incentivar, apresso-me, Stoke, spanking,
aguijonear, susto.

arrebato
Na Colômbia, desabafo é uma ação que executa de forma prematura e sem pensar nisso. Loucura, frenesi, exaltação,
momentum, furor, delírio, paroxismo. É também uma inflexão de arrebatar. Significa agitar, remover, saque, bota,
saque, aproveitar.

arrebiatado
arrebiatado é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Arrebatou" sendo seu significado: o termo correto é
tomado. É uma inflexão de arrebatar. Significa remover, bota, saque, pilhagem, aproveitar. Colômbia arrebatada
também significa pessoa muito excêntrica e quem gosta de chamar a atenção dos outros. Florido, marcante, animado,
agitado.

arrebol
Cor-de-rosa, rosado. Cor vermelha das nuvens em um pôr do sol do verão. Nuvens de verão. Cor acobreado ou
avermelhado.

arrebolados
Envergonhado, aflito. Que você adquirir uma cor avermelhada. Cor acobreado.

arrebolados
Envergonhado, aflito. Que você adquirir uma cor avermelhada. Cor acobreado.

arreboles
Nuvens avermelhadas que aparecem no pôr do sol de verão. Nuvens do sol dos veados.

arrecharse
Na Colômbia, tem dois significados. Nos departamentos de Santander, significa ser muito mal-humorado, colocar
bravo, de mau humor, zangado, furioso. Quando dizem que uma coisa " ele começou a arrechar " eles estão tentando
dizer que se torna difícil, muito difícil. Por outro lado, em Tolima e Huila, arrechar ser meios para ser no calor, com uma
ereção, ou desejos sexuais.

arrechisimo

O termo correto é muito arrebatado, com tilde. Na Colômbia e especialmente no Departamento de Santander significa
muito difícil, muito complicado. Isso causa muito trabalho.

arrechito
Na Colômbia e especialmente Santander significa furiosa, furioso, bravo, altivo, lump sum, intimide.

arrechuchar
Na Colômbia é agitar por sofrer calafrios. Significa sensações de calor e frio de forma alternativo, normalmente é um
sintoma de gripe. Agitação, calofrio, Creeper, arrechucho, tremor, tremor epizoótico. Algumas pessoas usá-lo como
um sinônimo para empurrar, jogar, impelem.

arrechucho
Na Colômbia, dizemos arrechucho ou arrechuchos, em seguida, calafrios. Significa sensações de calor e frio de forma
alternativo, normalmente é um sintoma de gripe. Agitação, calofrio, Creeper, calosfrio, tremor, tremor epizoótico.

arrecia
É uma inflexão de westerly. Significa aumentar a intensidade. É sinônimo de redobrou, aumentar, agravar, agravar,
intensificar.

arrecío
Na Andaluzia, é válido dizer arrecido ou arrecio. Isso significa que você está cheio de frio, congelados. Congelado,
frio, gelo, árvore, aturdido, aterido, rasgada.

arrecostar
O termo correto é mentir. Significa colocar de lado ou em um ângulo. Descansar, abre-o, abordagem, furando. Na
Colômbia é usado para denotar a ação da pessoa que está à procura de alguém que fornecem alimentos ou serviços
sem pagar nada de volta. Preso. Hora de dormir.

arrecostarse
O termo correto é inclinado. Significa tomar partido. Deitado para descansar um momento. Fazer uma pequena sesta.
Na Colômbia, também significa viver como um parasita de outra pessoa, esperar que os outros para mantê-lo e pagar
as despesas dela. Sanguessuga.

arredrar
Significa fazer você sentir medo, covardia, medo. Assustar, assustar, se acovardar, intimidar, assustar, balançar.

arredrarse
Significa encolhida, encolhida, sentindo medo ou covarde. Significa adquirir o status de apocado, covarde, pusilânime,
pelele. Amedrerse, agite, fique com medo, se acovarda, paniquise, griddle. Sentindo medo ou covardia diante de
perigo ou risco iminente.

arrejerar
Nautica é gravata ou fixar um barco com duas âncoras: uma frente e uma ré.

arrejo
É uma inflexão de arrejar. No Chile significa risco, risco, osso, expostos. Risco, aventura, ousadia, peixe de água
doce.

arrejuntarse
É a ação ou efeito de viver livremente um casal. Significa juntar-se a um casal livremente para fazer uma vida conjugal,
sem ter contraído nenhum rito. Vivendo em união livre. Juntem-se, juntem-se, morem juntos.

arremolinaba
Significa que você está agrupado, conheceu, ele amontoados, progressos, aglomeraba, apretujaba.

arremon
Significa silencioso, mudo, ele não fala. É o nome de um gênero de aves que pertence à família Passerellidae. Eles
são conhecidos como cerqueros ou cerqueritos.

arremuesco
Nos departamentos de Tolima e Huila, na Colômbia, significa ornamento, retalho, retalho. É também uma maneira de
expressar desprezo ou desagrado por algo ou alguém. É feio, não combina corretamente.

arremuesco en colombia
Na Colômbia arremuesco dizer inútil, inútil, preguiçoso, preguiçoso, volumosos. Pessoa que, pelo seu jeito de ser, se
torna um fardo, ao invés de só cria problemas e complicações.

arrendajo
É o nome de um pássaro muito comum na Colômbia. Conhecido por outros nomes como oropendolas, Tutu ou
mochileiros. Sua plumagem é cores amarelas e preto. Seu nome científico é Cacique cela e pertence à família
Icteridae.

arrendar
Significa desistir de um imóvel pagando uma taxa de aluguel. Aluguel, aluguel.

arrequintar
Arrequintar é a ação de apertar, ajustar ou fazer algo de uma forma que é tão forte que é difícil para soltá-lo
novamente. Usado geralmente para parafusos e porcas.

arresto
É uma inflexão da prisão. Isso significa a remoção de liberdade, privação de liberdade. Pare, cadeia, confinar, PIN,
apreender, reduzir. Prisões, significa valor de coragem, bravura, ousadia, audácia, coragem, ousadia, resolução.

arresto domiciliario
É um tipo de condenação em que o réu paga sua sentença mantida em sua própria casa da qual ele não pode sair sem
autorização prévia. Ocorre quando os crimes não são considerados graves e a sentença não é um perigo para a
sociedade.

arrete
Corda para amarrar. Freio, rédea. É uma palavra em francês que significa preso, preso.

arri
Isso é o apocopada e afetuosa chamada as senhoras que têm o nome Arritoquieta.

arriada
É uma inflexão de remoção. Significa abaixo, cair, descer, pegar, soltar.

arriana
Em relação ao arrio ou arrianismo. Pessoa ou mulher que pratica arrianismo, então ele não é trinitário, que não
acredita que o Deus, o Filho, é Deus, mas um subordinado de Deus, o Pai.

arrianismo
Era um grupo de cristãos que não acreditava na Santíssima Trindade, pois consideravam Deus, o Filho, isto é, Jesus
Cristo, como um subordinado do Pai Deus. Comunidade cristã não trinitária. Seguidor de Arrio. Arrio era um
sacerdote de Alexandria não trinitária.

arriano
Uma pessoa cristã que não aceita a crença na Santíssima Trindade, pois considera que Jesus era subordinado a Deus,
o Pai. Uma pessoa que pratica ou acredita no arrianismo.

arriar
Significa mais baixo para baixo, desaperte, buscar, dobre.

arricón
É um dos nomes comuns de uma planta de raízes comestíveis. Também é conhecida como mauka, chago, miso,
yuquilla ou arracacha de touro. Seu nome científico é Mirabilis expansa e pertence à família Nyctaginaceae. É
consumido principalmente nas áreas de alta formação acadêmica da Colômbia, Equador, Peru e Bolívia.

arriera
Mulher mais Harrier. Mulher que chicoteia mulas. Em relação aos Harriers. Nome dado a uma classe de formigas que
é Praga da colheita. Eles também são conhecidos como zompopo ou cortador.

arrieraje
arrieraje é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Arrieraje", sendo o seu significado:<br>Tem tudo a ver
com a cultura das transportadoras. Mula de condução. É uma palavra muito comum na região de café da Colômbia. As
operadoras de transporte de mercadorias nas zonas rurais na parte de trás de uma mula. Linguagem comum.

arrieros somos
A música colombiana diz " Mas não se preocupe, que são portadores e o caminho que nós andamos. . . . . Mas não
se preocupe que as transportadoras que somos e no caminho, estamos a " : É uma voz do colombiano arrieraje, que
significa: tranquila, então nós veremos e teremos oportunidade de nos cumprimentar e nos ajudar. É uma maneira de
responder a alguém que tenha dado graças por um favor recebido na trilha, na parte inferior ou alojamento. Não há
nada que ou feliz.

arrimarse
Significa se aproximando, aproximando-se, reunir, juntar. Localizado perto de algo ou alguém.

arriscar
Na Colômbia, especialmente no departamento de Boyacá é realizar algo difícil de alcançar um objetivo, acreditado-se
ser impossível, para fazer alguma coisa difícil, pegue o elevador impossível, algo muito complicado, algo pesado. É
também um penhasco ou Crag, caindo, dirige. ser rolado. Colocar em perigo ou risco. Raiva, raiva, ficar doidão,
exaltar.

arrivar
O termo correto é chegar (com b). Significa que se vá, aparecem, aparecem, trazer, venha.

arroba
É o nome de uma medida de peso, que não pertence ao sistema métrico. A Colômbia é a quarta parte de um pacote.
4 de um quintal. Equivalente a 25 libras. At, em inglês: símbolo usado em sistemas de eletrônica de direções de
forma, a ligação entre o nome do usuário e a empresa que fornece o serviço de transmissão da mensagem (operador).

arroba símbolo
É o símbolo de arroba @. Arroba é uma medida de peso igual a 25 libras. É um símbolo que é essencial para os
endereços de e-mails entre o usuário do servidor. Inglês, @ é a (A, a, em).

arrojarse
Na Colômbia, significa lançamento, rush, descartado do topo, salte.

arromadizar
Significa espalhar frio ou gripe. fenda. Transmitir ou infectar o Romadizo.

arrope
Significa suco ou extrato. Também pode ser sinônimo de xarope. Deve cozido. Inflexão de dobra . Significa cobrir ou
cobrir com um cobertor, abrigando.

arroyito
Nome de uma canção do cantor colombiano Fonseca. Fluxo diminutivo, pequeno fluxo. Rio de baixa vazão ou
corrente de água.

arroyo
É um curso de água de fluxo pequeno ou médio. Riachuelo, cachimbo, enseada. Na Colômbia é um sobrenome de
origem espanhola. Em Espanha é o nome de duas cidades da Cantábria (Las Rozas de Valdearroyo e Santillana del
mar) e outra em Palencia. É também o nome de um município em Porto Rico. Sobrenome de um grande cantor e
compositor de salsa na Colômbia, chamado Joe Arroyo,

arruar
É o nome do som um javali quando ele foge aterrorizado de caçadores. Rosnado.

arrucharse
O termo correto utilizado na Colômbia é que são arrunchar. Isso significa a dormir na posição fetal ou apertado. Dormi
acompanhado e muito perto de seu parceiro. Alguém muito próximo combate aproximando-se do frio. Está
encolhendo e mantenha quente. Vá para debaixo de um poncho ou cobertor. Puxe-o, aproxime-se.

arruinarse
Cair em ruína, estar em processo de falência. Ilíquidos, quebrado. Perde todos os bens adquiridos.

arruí
É um dos nomes comuns de um animal parecido com uma cabra. Também é conhecida como cabra da montanha do
Monte Atlas, Carneiro da Berberia, arrui, Muflon do Atlas. Seu nome científico é Ammotragus lervia e pertence à família
Bovidae.

arrume
Na Colômbia quer dizer pilha, pilha, quantidade, aglomerado, aglomeração, conjunto de coisas em cima uma da outra.
Também é usado para designar um grande número de objetos. Muitas, quantidade, quantidade, numerosos. Também
pode ser uma inflexão cooing, que significa empilhamento, empilhamento, empilhamento, empilhamento, acumulação,
acumulação, aglomeração, aglomeração, cópia, coleta.

arrunchar en colombia
Significa deitar acompanhado e coberto com cobertores para escapar do frio. Abrigo, abrigo.

arsácida
Arsácida escrita incorretamente e deve ser escrita como "arsácida ( nome )." sendo seu significado:<br>O termo correto
é arsácida. Nome da dinastia dos reis nascimentos no Irã antigo. Foi fundada por Arseces eu, governaram a Pártia e a
Arménia entre a 247 e 224 para. de C. Eles foram sucedidos pelos Sassânidos.

arsine
É o nome inglês para uma substância tóxica. Em espanhol é chamado arsano, arsina ou arsênico hydride ( AsH3 ).
que é um composto inorgânico gasoso à temperatura ambiente. De acordo com a UIPAC ou a União Internacional de
Química Pura e Aplicada.

art decó
Nome de um movimento nas Artes Decorativas que teve maior esplendor entre 1920 e 1939. Influenciou Arquitetura,
Pintura, Moda e Design. Movimento nas artes decorativas liderado pelo francês na terceira e quarta décadas do século
XX.

artabide
É um sobrenome de origem que turca Vasco.En significa Artaban ( Alegado o quarto rei mago ).

artaleak falta
São duas palavras da língua basca. Artleak significa que os grãos e a falta de meios desapareceram.

artejo
Pode ser cada uma das partes que compõem as pernas ou membros de um inseto. Junta, articulação, segmento,

articulação. Também pode significar tecido adicional. ou sobras.

artemisa
Na mitologia grega, ela era irmã de Apolo, filha de Zeus e Leto, que se caracterizava por ser livre e vingativa. Deusa da
caça e dos animais. É o nome comum de várias plantas medicinais. Uma delas é a Artemisia vulgaris, também
conhecida como artemega, cintilante, yuyo crisântemo, wort de São João e Madra. Pertence à família Asteraceae.
Outros também são assim chamados são do mesmo gênero Artemisia (e família Asteraceae) e também são medicinais.
Um exemplo é a salsa milenar ou braviana, também chamada de artemis bastardos. Seu nome científico é Achillea
millefolium. Outra é a madeira de minhoca chinesa ou a madeira de verme doce, que alguns chamam de Artemis
Chineses. Seu nome científico é Artemisia annua.

artero
Significa traidor, traiçoeiro, bisturi. Também é sinônimo de malicioso, ladino, astuto, falacioso, disfarçado, astuto.

artes pláticas
O termo correto é belas artes. Que se refere as várias formas de arte em que as obras podem ser moldadas. Lá, a
escultura, arquitetura, cerâmica e pintura até podem ter. Carreira universitária.

artesa
Na Colômbia é outra forma de chamar um punt, que é um recipiente de cozinha feito de diferentes materiais e usado
para amassar ou moer grãos. Também é geralmente chamado de gamella, chorote.

artesiaga
artesiaga é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Artesiaga; nome correto )" sendo seu
significado:<br>Artesiaga é uma cidade na parte norte da região de Navarra, muito próximo a 40 muga; Marco ou limite
) com a França.

artibeus fimbriatus
É o nome científico para uma aula de morcegos. pertence à família Phyllostomidae. A palavra Artibeus, que é o nome
do gênero significa com um caminho reto ou preciso. Ele voa com muita precisão. Fimbriatus significa com franjas ou
orlas. Tem ornamentos. É conhecido como morcego de franja ou morcego folha. (eles têm uma grande protuverência
acima do nariz semelhante a uma folha ou orelha, que lhes serve como radar).

artibeus lituratus
É o nome científico de um morcego, que é encontrado na América Central, América do Sul e Caribe. É da família
Phyllostomidae (com folhas na boca). Eles são principalmente frugalos. Artibeus, que é o nome do gênero significa
voo reto ou preciso e liturato refere-se à "folha" que tem acima do nariz, (risível).

artificial
Significa que é o resultado do trabalho do homem. Artifício, trabalho, arte. Também pode significar que não é natural
ou original, que foi modificado, alterado ou modificado. O que não é real. Fabricado, construído, imitado, falsificado,
sintético, fictício, falso.

artificiosas
Significa que não é nem natural nem simples. Carece de naturalidade e simplicidade. Também pode significar que ele
cobre algo ou simula-lo. Artístico, elaborado. Eles são o produto da ingenuidade.

artimaña
Recurso enganador para aproveitar. Isso significa truque, maña, armadilha, estratégia, argumentando, artifício, ardid,
triquiñuela, truque, Ploy.

artimañas
Plural de ardil. Ações qualificadas e disfarçadas geralmente usadas ou executadas com má intenção. Atos realizados
com intenção de enganar, prejudicar ou prejudicar. . Truques, truques, truques, truques, truques.

artífice
Significa pessoa que executa ou faz alguma coisa. Autor, operador, trabalhador, trabalhador, produtor, cineasta,
artesão, intérprete, menestral.

artropia
artropia é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Atrofia", sendo o seu significado:<br>Acho que a
pergunta é sobre atrofia. É a falta de desenvolvimento em uma parte do corpo. Diminuição do volume ou do tamanho
de um órgão ou tecido orgânico, causas fisiológicas ou patológicas.

artroscopia
É o nome de uma imagem que é obtida dentro de uma articulação, inserindo uma pequena câmera usando um
pequeno procedimento cirúrgico. É um procedimento médico para a obtenção de imagens dentro de uma articulação.
É ambulatorial e não requer anestesia geral.

arturo
Nome do macho de origem celta e significa forte como um urso. O nome do rei da Inglaterra.

aruco
É um dos nomes que damos um grande pássaro no Llanos da Colômbia. Dizemos também grito, Impetigo, Calau,
gritar aruco, cienaga, peritos, kamichi Screamer abutre. Seu nome científico é Anhima cornuta e pertence à família
Anhimaceae.

arué
Em Português, significa alma, espírito dos mortos. Na Argentina é um sobrenome. Sobrenome de um sociólogo
argentino, Professor Universitário, chamado Raúl Arué.

arugula
O termo correto é rúcula, tilde. É um dos nomes dados na Espanha para pampirlo ou jaramago. É um dos nomes
comuns de um vegetal ou vegetal folhoso. Existem três espécies diferentes: Eruca vesicaria , Diplotaxis tenuifolia e
Diplotaxis muralis . Eles pertencem à família brassicaceae. Também é frequentemente chamada de rúcula, ruca,
lagarta, ruthete e jaramago.

aruhaco
O termo correto é Arhuaco. É o nome de um povo indígena colombiano que vive na Sierra Nevada de Santa Marta,
compartilhando-a com Coguis e Damanas. Eles pertencem à família Chibcha. É também o nome da linguagem que as
pessoas falam. Esses índios também são chamados de Ike ou Ikú. Existe a possibilidade de que a questão seja para
Arahuaco, que é o nome genérico de vários povos indígenas que cercam as Antilhas e o Caribe, mas que pertencem a
outras famílias que não Chibcha.

arupo
É um dos nomes comuns de uma árvore ornamental. É decídua e tem flores rosa ou branco. Seu nome científico é
Chionanthus pubescens e pertence à família Olecaceae.

aruta
É o sobrenome de um futebolista italiano, seu nome completo é Sossio Aruta e atualmente tem 47 anos. Joga como
atacante. Em biologia é um género de traça pertencente à família Lymantriinae, que têm muito pungente de larvas.

arúgula
É um dos nomes que referiu o vegetal que é 3 diferentes espécies ( Eruca sativa, Diplotaxis tenuifolia e Diplotaxis
muralis ). Outros nomes comuns que lhes são: rúcula, rúcula, Caterpillar, ruqueta e rúcula. É a família Brassicaceae (
anteriormente Cruciferae ). Tem usos culinários em pratos com macarrão. É de origem mediterrânea.

arvejas
Ervilhas ou popularmente conhecido como " Ervilhas, " ( ambos os termos são 41 correto; são um vegetal de plantas
herbáceas com vagens de fruta verde. Seu nome científico é Pisum sativum. Muitas vezes também dizem ervilha ou
ervilha.

arza
Corda ou equipamento utilizado em barcos para içar cargas, velas ou bandeiras.

as
Carta do baralho, um em cada naipe. O melhor, que se destaca, e ganhou.

asabeche
Eu acho que a questão está em conserva ou Jet. Se isso é marinado é um alimento em conserva. Jato significa preto,
muito escuro.

asacán
Na Colômbia ASACAN é um acrônimo para Associação dos alojamentos de La Candelaria em Bogotá (Colômbia).
Também é sinônimo de malandro, malandro, pillo, malandrín, infame. Azacan (com z), é uma pessoa que é dedicada
para executar o trabalho humilde. Waterboy, odres.

asaccus
Significa que ele ataca, assaltante. É um gênero de répteis da família lagartixa. São endêmicas do deserto arábico.

asai
É um dos nomes de uma palmeira sul-americana. É também conhecida como Manaca, Huasaí, palma Murrapo, Naidí.
Seu nome científico é Euterpe oleracea e pertence à família Arecaceae.

asaí
É um dos nomes de uma palmeira sul-americana. Também é conhecida como manaca, huasaí, palma murrapo, naidí.
Seu nome científico é Euterpe oleracea e pertence à família Arecaceae.

asalmonado
Na Colômbia, significa tendo a forma de salmão. Que se parece com o salmão. Cor da carne do salmão. Salmão.
Laranja-de-rosa. Cor da carne do salmão (Salmo salar) produzido por carotenoide chamado pigmento astaxantina.

asanaas
Asanaas ou asanas, são as diferentes posturas que são praticadas em ioga para alcançar que unem o corpo e a mente
(a parte física e espiritual sendo).

asap
É o nome de um rapper de Nova York. Seu nome completo é ASaP Rocky. Nome de uma banda de rock, criada por
Adrian Smith. Nome de um grupo de música espanhola.

asaz
É um termo que é preparado para um adjetivo para evitar o uso de um superlativo. Ele era usado antigamente e agora
é pouco utilizado (apenas pelos avós). Você pode substituir os advém de quantidade bastante, demais ou demais.

ascanio
Na Colômbia, é um nome masculino pouco utilizado e também um sobrenome de origem espanhola. Na Grécia e
Roma antiga era o mesmo Julo ou Yulo, criador da linhagem do Julos que foram antecessores de Rômulo e remo.

ascarda
É o nome de uma loja para compras on-line no Amazon.

ascencionismo
É o mesmo esporte escalada, alpinismo ou escalada ( na América escalada 41.

ascendencias
Quer dizer de onde vem, quem são seus ancestrais, os pais ou antepassados. Origem familiar de alguém.

ascensiones
Significa se eleva, escalações, subidas, subidas, reviravoltas, empoleiradas.

asceta
Significa eremita, eremita, anacoreta, monge, penitente, cenobita. Vivendo isolado, sozinho ou na aposentadoria.

asco
Sensação de nojo, que produz náuseas e desejo de vomitar. Gera repulsão.

ascos
Recipiente ou vaso de cerâmica da Grécia antiga. Era como uma bota odres ou couro e tinha a boca larga. Asco,
asco.

ascuas

Resto da brasa, ferrugem ou incandescente. Significa brasas, fogo grelhado. ferrugem de fogo, flama. Na Colômbia
também significa incerteza, você virar, duda. Confusão, hesitação, preocupação.

asdasd
Resposta imediata a uma pergunta em jogos de bate-papo ou internet, em que a resposta real é desconhecida.
Evidente surpresa e ignorância. É a sequência para a direita e para trás de suas primeiras letras do teclado para o lado
esquerdo. Asdsa não significa nada, mas reflete a confusão, a surpresa e a ignorância.

aseadísimo
É um superlativo de puro. Significa muito limpo, muito limpo.

aseados
Significa limpo, higiênico. Limpo, impecável, cuidadoso.

asediar
Significa cerca, canto, sitiar, cercar, trancar, confinar, fechar, canto.

asedios
É o plural de cerco. Significa assédio, site, vedação, fechadura, curvas, isolamento, rodeio, incômodo, aborrecimento.

asegura
É uma inflexão de garantir. Significa confirmar, ratificar, amarrar, corrigir, reforçar.

asen
É uma inflexão de asir. Terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Quer dizer pegar apreender, tomar,
segurar, pegar, espere, aprisionar, apreender, secure.

asensos
É a ação ou efeito de nod, Okey, concordo, concordo. Pactos ou acordos.

asepticismo
Agir sem paixão e de maneira neutra. Quer dizer, objetividade, imparcialidade, neutralidade, objetivismo, desapego,
frieza, equanimidade.

asequible
Significa que está dentro das possibilidades de compra, que atinge o orçamento. Isso pode ser alcançado ou
alcançado. Isso é dentro do mercado e as alternativas de orçamento.

asere
É uma forma de saudação entre homens em Cuba, é algo que saudamos você ou melhor amigo, senhor. É uma
saudação muito coloquial e frequente. É um termo de origem africana.

aserradero

Lugar onde pedaços de madeira são retirados de árvores recém-demolidas. Lugar onde serras, usando serras,
derrubam árvores e cortam pedaços de madeira. Local de serragem .

aserrador
Pessoa que tem o trabalho de lidar com uma serra. Na Colômbia, uma pessoa que derruba árvores e serra madeira.

asertividad
É a qualidade de saber seus direitos, defendê-los com veemência, respeitando os direitos dos outros. Também é a
qualidade de expressar algo que é pensada ou sentiu, de maneira adequada e compreensível, sem ofender ou afeta os
outros. É o ponto intermédio entre a passividade e agressividade, interagimos com decisão e respeito. Forma ou
maneira de atuar, equilibrada, justa e coerente.

aserto
É a ação ou efeito de declarar, confirmar, dizer a verdade. Asserção, afirmação, confirmação, afirmação, declaração,
manifesto.

asesar
Significa pensar, analisar, colocar cérebros, adquirir sanidade. Estude, examine.

asesinado
Quer dizer morto a tiros, uma vítima de homicídio, uma vítima de homicídio. Inflexão por homicídio.

asesinados
Que sofrem assassinato. Eles morrem de um homicídio. Inflexão de assassinato, o que significa matar, imotar,
aniquilar, aniquilar, aniquilar, aniquilar, imolar, liquidado, morto.

asesinatos
É sinônimo de assassinatos. Fatos que provoca a morte de outra pessoa, através do uso de armas, de forma violenta.
Os crimes são crimes que cometeu os assassinos.

asesino o forajido
Assassino ou fora da lei são sinônimo de tirano, ladrão, assassino, criminoso, bandido, bandido, bandido, facineroso,
malandro, malevo, jumper, criminoso, malandrin.

asestado
É uma inflexão da greve. Significa bater, colar, baixar, agitar, boates, jogando.

asetu signifiado
Asetu é uma palavra da língua basca, que significa satisfeito, completo, completo, compatível.

asélidos
É o castilianization da palavra Asellidae. É o nome de uma família de crustáceos de água doce, chamado
popularmente de água piolhos e percevejos.

asépticamente
Significa assepticamente. Significa sem infecção. De forma esterilizada, limpa, higiênica, sanitizada.

asfixie
É uma inflexão de estrangulamento. Significa Miss ar, não sendo capaz de respirar, anóxia. Oprimido, asfixia.

ash
Cinzas ou Ax são dois nomes comuns que referidas árvores Fresno ( árvores do género Fraxinus ) , da família
Oleaceae. Também dizem eles Ornos ou parque.

ashapatas
ashapatas é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Hospedeiras" ainda seu significado:<br>O termo correto é
hospedeiras. Então chamaram na Colômbia do auxiliar voo, aeromozas, cabineras, tripulação ou senhoras que servem
os passageiros em um avião.

ashe
Sobrenome de um grande negro americano de tênis que se tornou o n. º 2 do mundo. Ele ganhou 3 vezes como
jogador e 2 vezes como Capitão Davis Cup equipe dos Estados Unidos. Ele foi o primeiro afro-americano na equipe de
Copa Davis dos Estados Unidos. Seu nome completo era Arthur Robert Ashe Jr. Ele morreu aos 50 anos de idade, em
1993. Até à data é o único homem de preto, que venceu o aberto da Austrália, Wimbledon e Estados Unidos abrem
títulos.

ashenté
É um tipo de batata, com nome científico Witheringia planta meiantha e é da família Solanaceae.

ashhua
ashhua é escrito incorretamente e deve ser escrito como "ASHUA", sendo o seu significado:<br>Acho que a pergunta é
ASHUA, sigla para síndrome de associação hemolítica urêmica atípica. É ASHUA, uma plataforma e uma organização
em Espanha para ajudar os pacientes e suas famílias na gestão desta doença de ultrarara.

ashimagari
É o nome de um demônio ou espírito maligo, dentro da cultura e mitologia japonesa. É caracterizado por atacar os
caminhantes da noite.

ashira
É o nome da deusa-mãe da antiga religião semita. Também foi chamado de Aserá, Asratu, Asartu, Aserdu (ou
Aserdus) ou Asertu (ou Asertus).

ashisarre
É uma palavra que significa cinzas na língua Zulu. Nossa palavra originou-se desta queimadura de palavra, scorch, o
que significa queimar, ardente, incinerados, tornam-se cinzas.

asia
Ásia é escrita incorretamente e ele deve ser escrito como 40 Ásia; é nome próprio ) sendo o seu significado:<br>O
termo correto é 40 Ásia; é nome próprio ). Continente Oriental. Continente com as civilizações mais antigas, a mais

populosa e as montanhas mais altas. Na mitologia grega, o nome de uma ninfa filha de oceano e Tétis, irmã da
Europa.

asiago
O termo correto é fatídico. Significa azarado, infeliz, infeliz, malfadada, lamentável, infeliz, trágico.

asiatheriidae
Significa gambá asiático, gambá da Ásia. É o nome da família dos mamíferos extintos. Eles faziam parte dos
chamados metatheries Cretáceos.

asicalao
asicalao é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Enfeitando.", sendo o seu significado:<br>A palavra está
incorreto, como ele deveria ser aliciamento. Significa bem vestidos e bem preparado. Limpo e decorado. Também pode
significar limpo e especialmente brunir as armas brancas.

asidero
Na Colômbia, usamos barra de garra como um sinônimo para punho, punho, punho. Suporte ponto, pretexto, desculpa.

asiduamente
Assiduamente, persistente, repetido. Significa que tem continuidade, o que é feito com muita frequência,
repetidamente. Que é hábito ou costume. Na Colômbia é usado como sinônimo de continuamente, constantemente,
persistente, muitas vezes, normalmente, habitualmente.

asiduo
Na Colômbia, usada como contínua, constante, persistente, frequente, regular, habitual, costumeira, preenchida,
pontual. Significa ter continuidade, o que o torna muito frequentemente.

asilo de ancianos
Casa de repouso. Casa de repouso. Albergue para idosos. Proteção dos idosos. Geriatria em casa. Site onde as
pessoas idosas são cuidar com carinho e boas condições de vida, geralmente com todos os necessários cuidados
médicos.

asimilistas
Em Porto Rico, pessoa que pertence ao partido político ou práticas assimileism. Uma pessoa que aceita como seu
próprio algo que é estranho ou alheio a ele, que não é de sua cultura ou costume. Especificamente em Porto Rico são
as pessoas que concordam em ser governado pelos Estados Unidos, aceitar o idioma inglês e sentir-se americano.

asincerarse
Significa falar claramente e dizer a verdade. Fale honestamente.

asió
É uma inflexão da agarrar. Significa aproveitar, apanhar. Sinônimo de pego, apreendidos.

asió

É uma inflexão da agarrar. Significa aproveitar, apanhar. Sinônimo de pego, apreendidos.

asirle
É uma inflexão de asir. Significa aproveitar, tome, tome, segurar, pegar, espere, aprisionar, apreender, atingir, bloquear,
apreender, aperto.

asistencia
No passe de gírias de futebol, passe o gol. Significa concordância, influencência, presença, alívio, auditório, ajuda,
alívio, colaboração, abrigo.

asistidor
Pessoa ou jogador fazendo assistências. Ele colabora ou ajuda alguém a alcançar um objetivo. Excelente alfinete.
Jogador que precisamente permite que um companheiro de equipe para sua equipe atinja o máximo de pontuações,
tantos ou gols.

asnas yoga
ioga de bundas é escrita incorretamente e ele deve ser escrito como "Asana", sendo o seu significado:<br>Na prática
do Yoga, o asana é um relaxamento do praticante posição sentada. Firme e relaxado sentado em posição de Yoga.

asnito
Bunda nojenta. Um pequeno burro. Borriquito, burrito.

asojitese
asojitese é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Asojitese ( com til )" sendo seu significado:<br>Significa que
segure forte, não escorregar para fora.

asojítese
Para me segurar forte.

asolar
Na Colômbia, significa arrasando, matar, destruir, devastar, arruinar, de loot.

asomadas
É uma inflexão de carne magra. Significa ver mostrado, deixa aparecer, sair, ensinar, demonstrar, surgir. Estar em
uma janela com vista à distância.

asomo
É uma inflexão de carne magra. Isso significa que eu coloque para uma janela para assistir. Cuidado com discrição.
Indicação, sinal, vestígio, pegada, teste, faixa, rastreamento, rastreamento, marca, provas.

asopos
O termo correto é Asopos ( nome próprio ). É o nome de uma antiga cidade da Lacônia, na Grécia. É também o nome
de um grande navio petroleiro. Asopos também era o Deus-Rio no Peloponeso.

asoroso
O termo correto é aleatório. Significa causar medo, isso intimida. Perigoso, inseguro e arriscado.

asoto
ASOTO, é o nome abreviado de Asoto tecnologia grupo S. A. S., que é uma empresa de Medellín ( Colômbia-) líder na
proteção e recuperação de dados ( informações ) com 22 anos de experiência e amplo reconhecimento em muitos
países do mundo.

aspa
Hélice de um avião ou um helicóptero. Cruz, sinal ou sinal matemático da multiplicação. Letra x (equis). Fora de um
moinho de vento. No plural, lâminas, é o sobrenome de um grande futebolista espanhol (Iago Aspas Juncal, da Celta
de Vigo). Inflexão da aspar, o que significa, irritar, incomodar, aborrecer.

aspadoraz
aspadoraz é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Aspadoras", sendo o seu significado: Aspadoras são
batedores de mecânica, motorizado, gramado Clippers usados para executar seu trabalho. Eles são úteis para corte de
grama em grandes áreas tais como campos de esportes para os campos de futebol, golfe ou polo.

aspaviento
Significa ademan, demonstração, gesto, gestulação, reclamação, visto. Na Colômbia também é usado para significar
unfulas, pretensão, vaidade, orgulho.

asperción
O termo correto é pulverização, com s. Spray ou spray ação e efeito. Significa distribuir ou espalhar algo líquido sob
pressão, em gotículas muito pequenas ou finas, na forma de orvalho, nuvem ou garoa e usando equipamento especial.
É uma forma de irrigação, com microgotas ou gotículas. É sinônimo de fumigar, borrar, pulverizar, regar, tomar banho,
umedecer, micro-estilingu, misting, espirrar, molhar.

asperezas
Plural de aspereza. Significa rugosidade, rugas, ondulação, desigualdade, saliência. Também pode significar
discordâncias, conflitos, contradições, problemas. Hastes.

asperjado
É uma inflexão de aspersão. Significa spray, espalhar, pulverizador, hisopar. É para espalhar um líquido sob a forma
de pequenas gotas. Pulverizador.

aspidelaps
Significa cobra venenosa. Que pertence à família Elapidae. São cobras venenosas da África Austral.

aspidites
Significa construção de escudos. É um gênero de serpentes constritoras da família Pythonidae. Eles são encontrados
na Austrália.

aspidomorphus
Parece ou tem a forma de uma cobra venenosa. São cobras marinhas muito venenosas pertencentes à família

Elapidae.

aspirineta
Nome comercial de um medicamento infantil. É o nome de uma aspirina infantil. Seu ingrediente ativo é ácido acetil
salicílico. Serve para controlar dores e febre.

asquel
É uma palavra de origem náuatla, e significa formiga pequena. Na Colômbia chamamos de smurfette.

asquiento
É a pessoa que sente nojo ou repulsa por muitas coisas, especialmente alimentos. Que nojo dele tudo sem motivo.

asta
Na Colômbia, asta é o mastro da bandeira. Também é um chifre de touro. Vara longa, usada como uma arma, lança.

astarot
Astarotes ou Astaroth é o mesmo que diabo, demônio, Belzebu, Lúcifer ou grão-duque do inferno. Na demonologia, é
equivalente a Astarte, ou Istar.

astas
Significa chifres, cães, pítons. Elemento de defesa de muitos animais. É uma extensão óssea do osso frontal. Plural
de chifre. Varas de bandeira.

astenico
O termo correto é asténico, com tilde. Significa fraco, sem força. Também significa insignificante, inútil.

asteroide
Significa que tem a forma de uma estrela ou uma estrela. Isso parece uma estrela ou um planeta. Corpo celeste
menor, menor que um planeta, mas sempre maior que 50 metros.

asterostemma
Que é seguido por uma estrela ou com uma estrela na cauda. Era um gênero de mamíferos semelhantes aos tatus de
hoje. Eles eram chamados de Gliptodonts e pertenciam à família Glyptodontinae.

asthenodipsas
Significa que não os deixa sedentos. Não tem nenhuma força ou necessidade para a água. Ele também pode ser
interpretado como tendo nenhuma força quando morder. É o nome de um gênero de serpentes da família Pareatidae.
Eles não são venenosos e são do Sudeste Asiático.

asti
O termo correto é Asti. É o nome de uma cidade no noroeste italiano nas margens do Rio Tanaro, da região de
Piemonte. Nesta região há um vinho de nome famosa fonte, um espumante branco vinho chamado Asti ou Asti
espumante.

astia
É um gênero de aranhas endémicas da Austrália e que pertencem à família Salticidae.

astiba
Astiba é um arrume ou um monte de pacotes, sacos ou caixas dispostas uma acima da outra. Usado na República
Dominicana.

astil
É o pauzinho ou barra que mantém os címbalos em uma balança. É também um tipo de alça ou alça. Alça, alça,
guidão, alça, astil, saco.

astilla
Diminutivo de chifre. Chifre muito pequeno ou minúsculo. Fragmento ou pedaço à esquerda de um pedaço de material
duro (madeira ou pasta) que quebra violentamente. Eu añico. peça, fragmento, espinho, espinho.

astillada
Significa quebrado, dividido, fragmentado, dividido, cheio de dicas ou chips. Geralmente refere-se a algum objeto de
madeira ou de porcelana que tem lascada e apontada lancetas à esquerda. Lesão com fratura dos ossos. Na
Colômbia: Lascado, rasgado.

astillero
Lugar cheio de lascas ou pedaços de madeira. Fábrica ou oficina de barcos. Lugar onde eles são construídos e
repararam navios. Tanque de madeira. Atarazana.

astio
O termo correto é Teate, com h e til. Isso significa nojo, tédio, cansaço, aborrecimento, farto, aborrecimento,
desagrado, displeasure. Nome de um bolero composto por Agustín Lara.

astracanada
Significa bobagem, chifladura, palhaço. Algo que sai do comum e da sanidade. Burrada, estúpido.

astraea
Significa estrelado, tem estrelas. Também um raio. Nome da deusa grega que trouxe os raios para Zeus. Nome latino
de Astrea ou Astrapé. Ela era filha de Zeus e Temis.

astrape
Na mitologia grega, os gêmeos Astrape e Bronte eram deusas gêmeas: Astrape era relâmpago ou relâmpago e Bronte
o trovão. Por extensão, Astrape também é dito para piscar, brilhar, relâmpago, Twinkle, brilho, Lampo.

astrapotherium
Significa besta estrela ou besta relâmpago. Era o nome de um pequeno mamífero como um hipopótamo.

astrágalus
O termo correto é astrágalo, sem til. É o nome técnico e latim de um gênero de plantas pertencentes à família

Fabaceae,

astrictivo
Significa que cura, o que ajuda a secar e recuperar a pele. Adstringente, que disseca e contrai os tecidos. É também
um produto tópico e cosmológico que permite limpar, secar e contrair a pele. Isso fecha os poros. Esticado, curando.

astrid
É um nome de mulher de origem grega que significa o melhor.

astringencia
É a propriedade que possui uma substância de secar e recolher um tecido orgânico. Isso pode secar a pele interna da
boca. É adstringente.

astringente
Isso significa que resseca e diminui os tecidos do útero e impede a evacuação de fezes. Astrictive, styptic. Também é
um produto tópico e cosmético que permite limpar, secar e encolher a pele. Isso fecha os poros.

astrobióloga
Ela é uma cientista que se dedica a encontrar formas de vida em outros planetas.

astrochelys
Significa escudo em forma de estrela. É um género botânico pertencente à família Testudinidae. São tartarugas
endêmicas de Madagascar. O que é isso?

astrohippus
Cavalo de estrela. Era o nome de um eqüino extinto que vivia no Mioceno e no Plioceno.

astrolabios
Plural de astrolábio. Era uma ferramenta de navegação usada para orientação, através da colocação de uma estrela,
tornando-se possível calcular o tempo e latitude.

astronauta
É uma pessoa que viaja pelo espaço, que, por agora, só tenho ignoraram a terra e alguns poucos foram para a lua.
Viajantes do espaço, membro da tripulação de uma nave espacial, navegadores do espaço. A ideia é ir para outro
planeta. Viajantes do espaço russo são chamados de cosmonautas e o VI chinês.

astronave
É um veículo de navio ou espaço, que é capaz de navegar pela imensidão do cosmos, pelo espaço sideral. Nave
espacial. Foguete, cápsula e sonda.

asturias
É o nome de um principado que permanece no norte da Espanha. Região Autônoma do Norte da Espanha .
Sobrenome de origem espanhola. Sobrenome de um escritor guatemalteco, chamado Miguel Angel Astúrias, que
ganhou o Prêmio Nobel. A palavra em si significa relativo a astur, astur ( é um dos nomes comuns de um tipo de

falcão).

astuta
Significa inteligente, acordado, ousado, vantajoso, vespa, astuto, astuto.

asufructo
O termo correto é usufruto. Significa usar, apreciar, desfrutar, usar, use, beneficiar, utilitário, benefício, fruta.

asuwano
É o nome de um povo indígena equatoriano e o nome da língua que eles falam. É o mesmo que Tsafiki.

aswa
ASWA é um acrônimo em inglês. Não é uma palavra em espanhol. Em primeiro lugar e acima de tudo ASWA são
pessoas que se preocupam com os animais e seu bem-estar. Existem tantos animais explorados para benefício
humano e, muitas vezes, sujeito a terrível crueldade. Eles são uma organização cristã nascida da Igreja Anglicana, mas
dão boas-vindas de todas as denominações que compartilham nossa compaixão pelos animais.

atabalador
Atabalador é uma pessoa que executa a ação de atabalar. Não é uma palavra do idioma espanhol, mas catalão.
Significa sobrecarregar o tormento, traste, esmagadora, cansativo, provocando, imprensa, assediar.

atabangado
Meio de testa franzida, monstruoso, deformados, assustador. Isso parece Tavares ( monstro ).

atabuznar
É colocar ou introduzir algo à força em um pequeno espaço. Usado na República Dominicana. Atarugar, porco,
apertando (usado na Colômbia).

ataduras
Significa que links, assunto, atracar ou liga. Quer dizer ligas, amarração, amarração, ligaduras. Anexo, link, link,
União, jugo. Também pode significar obstáculo, impedimento.

atagallar
Significa trabalhar com muito esforço. Assediar, perseguir. Tenho muitos desejos, agir com veemência.

atajal
Foi outro nome que foi dado aos povos dos indígenas Etayax, em San Antonio Texas. Tacklal e mais especificamente
Tacklal 250 SC é o nome de um agroquímico. Trata-se de um herbicida pós-emergente utilizado em plantações de
arroz. Seu ingrediente ativo é o quinclorac.

atajala
atajala é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Negócio com la" sendo seu significado:<br>O termo
correto é combater isso. É uma inflexão do tackle. Isso significa cortar o passo, parar para passar. Pare, espere.

atajala
atajala é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Negócio com la" sendo seu significado:<br>O termo
correto é combater isso. É uma inflexão do tackle. Isso significa cortar o passo, parar para passar. Pare, espere.

atajuelo
É um pequeno e estreito caminho que é usado como um atalho. Pouco usado caminho mais curto. Trilha de pouco
uso mais curto. Pisadero.

atalantar el ganado
Na Extremadura ( Espanha-) o termo é usado para dizer calma, calma, calma o gado. Descomprima o rebanho. Na
Colômbia, é de admitir, receber, concordar, por favor, por favor.

atalante
Na mitologia grega, ela era uma heroína, consagrada a Artemis. Eles eram muito adeptos à caça.

atalares
Florestas ou árvores abatidas ou derrubadas. O jogo das árvores abatido para aproveitar-se da madeira.

atalaya
É uma maneira de chamar uma torre de vigia. Também pode ser chamado de otero, garita, observatório, ponto de
vista.

atama
Como diz Ricardo, na verdade é uma marca de quimonos, muito populares no Brasil desde 1989. Inicialmente eram
para praticar Jiu Jitsu, mas hoje eles são usados em todas as artes marciais incluindo Capoeira.

atañir
O termo correto é pertencer. Significa importar, referir, afetar, pertencer, interesse, toque, preocupação, corresponder.
Também pode ser cumber, allude.

atapascana
Também é frequentemente chamada de atabascana ou atapasca. É um dos nomes dados a um grupo de línguas
faladas no noroeste da América do Norte. Pertence à família Na-dené. As principais línguas deste grupo são Apache,
Navajo e Chipewyan. Significa que vem ou se origina do Lago Athabasca ou do rio Athabasca, no Canadá.

atarantada
Nos departamentos de Tolima e Huila, na Colômbia, significa uma pessoa que age impulsivamente, que não pensa em
fazer ou executar algo. Desculpe, sem pensar.

atarantado
Uma pessoa que dirige as coisas de forma impulsiva ou automática. Impulsiva, irritada, abrupta, automática, louca, de
execução. Na Colômbia é uma inflexão atarantar ou atarantar é. Significa fazer as coisas de ânimo leve e sem pensar.
Sendo ansioso pode, fazer as coisas rapidamente à custa de muitas vezes cometem erros. Ataque, estar ansioso
pode, despacha-te, despacha-te. Como um adjetivo também falar imprudente, se esforçaram, despacha-te,

atarbán
O termo correto é atarván com v . Na Colômbia significa rude, vulgar, mal educado, soez, desrespeitoso, abusivo.
Pessoa de maus modos ou mau comportamento com os outros.

atarragar
É a ação de comer demais, com exagero. Fique Araujo, repleto de forma exagerada de comida e bebida. Cheio,
satisfeito, cansado, cheio, ancorado, cansados.

atarraya
Na Colômbia é uma rede circular que é utilizada para a pesca de águas rasas,

atarván
O termo correto é atarban, com b. É uma palavra de significado de origem muisca rude, vulgar, ordinário, profana,
desrespeitosa. Ele é usado no centro da Colômbia, especialmente em Bogotá.

atascado
É uma barraca de viragem. Isso significa que obstrui, impede, entupido ou tampa. Também é engarrafado, recheio,
saturar, colmar.

atasia
atasia está escrito incorretamente e deve ser escrito como Ataxia. sendo o seu significado:<br>O termo correto é
ataxia. Na medicina é um sinal clínico adverso que se caracteriza pela total falta de coordenação nos movimentos do
corpo.

ataud
O termo correto é caixão (com acento). Caixa, gaveta, caixão e sarcófago.

