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INTRODUÇÃO
pt.significadode.org é um projeto de dicionário aberto e colaborativo que, além de poder consultar significados de
palavras, também oferece a seus usuários a possibilidade de incluir novas palavras ou nuancer o significado das
palavras existentes nela. Como é compreensível, este projeto seria impossível de realizar sem a estimada colaboração
das pessoas que nos seguem ao redor do mundo. Este e-book, portanto, nasceu com a intenção de prestar uma
pequena homenagem a todos os nossos colaboradores.
Danilo Enrique Noreña Benítez contribuiu para o dicionário com 27045 significados que aprovamos e recolhemos neste
pequeno livro. Esperamos que o leitor seja muito valioso e, se você achar útil ou quer fazer parte do projeto, não hesite
em visitar nosso site, teremos o maior prazer em recebê-lo.
Grupo de trabalho
pt.significadode.org

Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

tuy
É o nome de uma cidade muito antiga na Espanha. Pertence à província de Pontevedra, na Galícia. Foi fundada por
romanos no primeiro século a.C.

túmulo
Pequeno monte salientes no chão. Tumba (local onde um cadáver é depositado). Tumba, enterro.

túnez
Nome de um país do norte da África e sua capital. Nome de uma língua falada naquela região.

túquio
O termo correto é tuquio, sem tilde. Na Colômbia significa completo, saturado, transbordante, cheio, que não cabe
mais um. Que não há lugar para outro. Cheio, lotado, lotado, lotado, ocupado. Também significa lá, saciado, farto.

túrdulos
É o nome de um povo pré-romano que vivia nas margens do Guadalquivir e Guadiana, atingindo os rios Genil.
Províncias de Badajoz e Jaen na Espanha.

túrgido
É uma média de adjetivo qualificativo ereta, erguido, inchado. Protuberância, tumefacto, carnudo, inflação, levantada,
inchada, inchada, volumosa.

txakoli
É uma palavra da língua basca. Também é possível usar chaccoli ou chacouli. É vinho branco. Pode ser referido
como onde é produzido ou onde o vinho branco é consumido.

txoko txiki
Em basco a linguagem significa pequenos recantos. Eles são sites de aluguel para festas privadas. Cantos de privada.

txorongo
É outro nome que se refere o Macaco-barrigudo ( Lagotrix poeppigii ). Vivendo no Equador, Peru Brasil e Colômbia.
Também conhecido como salsicha prata, chapeado Ateles ou aranha prata. Pertence à família Atelidae.

txu pitxu
Incompleto é a palavra, você deve escrever pitxu Matxu, que na língua quechua do Sul é Macchu pichu que significa
violino de montanha ou monte velho.

tympanuchus
Significa que parece ou soa como um tambor. É o nome de um gênero de aves na família Phasianidae, eles são
conhecidos como biscoitos de pradaria ou Grouse. São endêmicas da América do Norte.

tyranneutes

Significa que ele se parece com um tirano. Que é déspota ou Dominator. É o nome de um gênero de aves conhecidas
como tiranos, pequenos tiranos ou jumpers. Eles são típicos da bacia do norte da Amazônia e pertencem à família
Pripidae.

tyto
Em grego significa coruja. Tyto é o nome do gênero de aves a que pertencem as corujas. São da família Tytonidae.

tzacontziz
tzacontziz é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Tzacoponziza" no sentido de:<br>É uma maneira errada
de se referir a Tzacoponziza, que era uma princesa Totonaca, filha de Teniztli III, rei Totonac. A princesa e seu idílio
proibido com Zkatan-oxga, punível com a morte, deram origem à lenda de baunilha.

tzacualli
Tzacualli na língua Nahuatl significa escampar, parar de chover, parar de chuva caindo. Você também pode especificar
o represamento das águas. conter as águas. .

tzimol
Tzimol é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Tzimol ( 41 próprio nome;. sendo o seu significado:<br>O
termo correto é Tzimol ( nome próprio ). É o nome de um município do estado de Chiapas. Na língua Nahuatl e
derivado do Chaneabal, significa cão velho ( como um cão tomando um astuto velho ).

tzintzuni
Uma palavra é Purépecha que significa chupaflor, tominejo, beija-flor. No México, é usado como nome de uma pessoa.

tzolkin
Também é válido tzolk'in. É um termo maia e refere-se à contabilidade dos dias. Ordem dos dias. Ciclo sagrado ou
síncronente, que equivale a 260 dias. É o equivalente a treze vinte ou vinte trecenas. É o mesmo que os Tonalpohualli
dos astecas. Ainda é usado na Guatemala e no sul do México.

ua
O termo correto é UA. É a abreviatura de Angstrong unidades. É uma medida de comprimento muito pequeno, que é
igual a dez mil milionésimo de um metro e usado principalmente para medir comprimentos de onda no espectro de luz.

uabaína
É mais conhecido como Ouabaína, Ouabaína estrofantin-G, Acocanterina, octahidrato e Kombetina. É o nome de um
glicosídeo cardíaco poderoso, que pode ser muito tóxico. Ele é extraído naturalmente uma videira ou liana,
cientificamente chamado Strophanthus gratus ou um arbusto (Acokanthera schimperi). Ambas as plantas são da
família Apocynaceae e são consideradas tóxicos. Na Somália foi usada para envenenar os dardos e flechas. Somali
palavra waabaayo significa flecha envenenada.

uabayo
É conhecido como Ouabayo, waabaayo ou ouabaio. É o nome comum de duas plantas da família Apocynaceae: um é
o Strophanthus gratus e o outro é um arbusto, a Acokanthera schimperi ou Acokanthera ouabaio. Ambas as plantas
podem ser removido a Ouabaína que é um glicosídeo cardíaco poderoso. Estas plantas são consideradas tóxicas. A
palavra Waabaayo em Somali significa flecha envenenada.

uabonis
Ouabonis, Ouaboni, Uabonis, Marouni Maroni, Marowijne são nomes de uma Rio Sul a fronteira entre a Guiana
francesa e Suriname. Nascido nas montanhas Tumuk Humak. É também chamado Lawa ou Marouini. Isso é muito
profundo e deságua no Oceano Atlântico. O Rio de Uabonis está localizado em uma área em litígio entre a Guiana
francesa e Suriname.

uadigos
É o nome de um grupo étnico do Quênia, que compreende a vila do Uanikas ou Uanikas juntamente com o
Ualupangus.

uafris
Foi o nome que ele recebeu de julho sexta Africano e Eusebio de Cesarea um faraó chamado Apriés, que pertenceu à
dinastia Saite (dinastia XXVI). Também foi chamado de Uafres. Ele governou antes da queda do Egito contra os
persas.

uahumas
O nome de uma aldeia ou étnico grupo da África Central e engajado principalmente no comércio. Eles falam uma
língua Bantu.

uanikas
É o nome de um ancestral aldeia queniano, formada pelos grupos étnicos Ualupangus e Uadigos. Eles também são
chamados Uanikas.

uaral
Era o nome de um dueto musical chileno, formado por Aciago e fluxo. Eles interpretaram a música com uma fusão de
folk e heavy metal. Uaral ou guaral também é outra maneira de chamar uma sequência ou a sequência de pesca
(Venezuela).

uatapí
Uatapí é uma palavra do tupi-guarani que significa caminhar ou caminhar. No Brasil, a Uatapí é a associada de
condutores ambientais e culturais (guias) de Florianápolis. Tipo do animal que assemelha-se ao Danta ou ao tapir
americano. Uatapí é o nome de uma rua ou Avenida em Ituveraba, em São Paulo, Brasil. Huatapí com h é o nome de
uma cidade peruana no distrito de Santa Cruz, Alto Amazonas.

uatapú
Era uma espécie de tubo feito em osso por indígena Guarani (Tupi). Também foi nomeado um pequeno instrumento
musical semelhante a uma espinha de peixe ou carvalho.

uberización
É o nome que recebe a tática de colocar veículos particulares para atender o serviço público, fazendo parte da
plataforma Uber.

uberizar
O termo vem reclinar-se, em consequência da popularização e a globalização da plataforma de serviços de transporte
de Uber. Para representar um símbolo de um novo modelo econômico, o nome de assinatura Uber foi fornecido para
criar esta expressão. Esta expressão é usada para definir novos modelos de negócios em que indivíduos podem

realizar transações econômicas através de plataformas acessíveis a partir de aplicativos que estão em seus telefones
inteligentes ou seus computadores ( David Bardey, foco econômico )

ubero
É o nome de uma localidade no estado de Oaxaca, no México. Uvero, com v, é o nome de uma árvore. É também
chamado de icaco, Kino ou UVO praia. Seu nome científico é Coccoloba Coccoloba e pertence à família
Polygonaceae.

uberrino
O termo correto é vigorosamente. Vigorosamente é sinônimo de saudável, generoso, exagerada, abundante, rica,
exuberante, fecunda, fértil, produtivo, prolífico, ideal.

ubeyuko
É um termo na língua indígena Chaima, na Venezuela. Significa cair, soltar, desamarrar, desamarrar. É uma palavra
de raízes caribenha e falada em espanhol venezuelano.

ubérrimo
Significa que é muito generosa, muito fértil. Terra de excelente qualidade.

ubicarse
É para escolher o lugar onde você vai ser ou ficar. Significa ser, conhecer, encontrar, orientar-se. Seja ou permaneça
no lugar que lhe foi atribuído previamente. Facilmente reconhecer o lugar onde um é, orientar-se. Tenha um bom
senso de direção.

ubio
Nome de um povo alemão, com quem Júlio César fez aliança. Estava localizado às margens do rio Reno. Também
são chamadas as amarras do jugo.

ubume
É um nome dado pelos japoneses para um espírito ou fantasma. Yokai, Yurei.

ucases
Ukases eram chamados de proclamações do czar na Rússia ou os ditames de um patriarca ortodoxo religioso. Eles
tinham força de lei.

uchica
Kawaii é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Ruchica" no sentido de:<br>Acho que eles queriam dizer
Ruchica. A planta ( 41 herbáceas; Será que Ricardo referência é chamada Ruchica e é muito comum no planalto
colombiano. É medicinal e serve como diz para diabetes e cólicas menstruais. Ruchica era o nome do criador, o
Supremo Dios dos alemães, o grande espírito que habita além do sol, o primeiro pai.

uchicara
Uchicara (ou melhor Ushi kara) é a pronúncia de um termo em japonês, que significa vaca, carne bovina.

uchun
Uzbeque é significado para a palavra (conjunto). É o nome de uma cidade no Uzbequistão.

uchuva
É o nome de frutos comestíveis da planta. Seu nome científico é Physalis peruviana e pertence à família Solanaceae.
Também conhecido por outros nomes, tais como: tomate, guchuva, ushum, Golden Berry, capuli uvilla, chirto.

uchuvas
Sem os frutos da uchuvo fosco. É uma planta também conhecida como ushum, Golden Berry uvilla, guchuvo, bexiga,
tomate, tomate. Eles são cobertos por um membrana fina, globosos fruto. É a família Solanaceae e seu nome
científico é Physalis peruviana. É nativa da Colômbia, Equador e Peru.

uci
Na Colômbia é a sigla usada para Unidade de Terapia Intensiva. É uma sala de hospitais e clínicas onde estão
localizados os pacientes mais delicados ou aqueles que se recuperam das cirurgias. Globalmente, é a sigla para a
União Ciclística Internacional ou União Ciclística Internacional.

uclessiana
É um nome de lugar relativo a Uclés. Significa que em relação a Uclés ou que pertence a Uclés. De Uclés. Uclés é
uma cidade espanhola localizada na província de Cuenca ( Castilla-La Mancha).

ucrónica
Sobre o ucrony, o romance histórico alternativo. Ele se desenvolve a partir de um evento real que varia eventos de um
ponto jonbar ou ponto de divergência. História alterada.

ud
UD, é baixo para você. É um instrumento musical árabe de punho curto.

udon
É o nome de um macarrão grosso da gastronomia japonesa. É feito com farinha de trigo e foi inventado há mais de 15
séculos.

udonimo
udonimo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Alcunha ou pseudônimo." sendo seu significado: o termo
correto é pseudônimo ou pseudônimo. Isso significa que nomes falsos, alegados de nomes, nomes artísticos. Eles são
os falsos nomes usados por pessoas que querem proteger ou manter reservados seu verdadeiro nome.

uecec
UECEC é um acrônimo educacional equatoriano e significa exatamente unidade educacional centro educacional
Cotopaxi. É uma unidade dedicada a educar os graduados da high school. É em Lacatunga, capital da província de
Cotopaxi.

uepa je
Nome de uma canção tropical colombiana. Nome da canção Interprertada por Jorge Celedón. UEPA, UEPA Jé, é o
nome de um cumbia colombiano.

ueta
UETA é o nome de uma empresa líder de varejo sem impostos na fronteira eua-México e em toda a América Latina,
oferecendo perfumes, cosméticos, bebidas alcoólicas, tabaco e mantimentos.

ufologo
Ufólogos é escrito incorretamente e deve ser escrito como ufólogos, sendo seu significado:<br>O termo correto é
ufologo. É a pessoa que acredita ou está envolvida no estudo dos fenômenos UFO ( objetos de voadores não
identificados, que tem o inglês, a sigla UFO ou objeto voador não identificado ).

uji
Na Espanha é a sigla da Universitat Jaume I , UJI , que em Valência significa Universidade Jaime I . É uma instituição
de Ensino Superior localizada em Castellón de la Plana.

ujier
Na Colômbia significa porteiro, vigia, zelador. Pessoa encarregada do controle de visitantes a uma agência do governo
ou um tribunal. O arauto controlando o acesso de visitantes de um edifício.

ujier de sala
É o mesmo que um porteiro. Ele é o servo do palácio que é responsável por acompanhar os talheres e pães da loja de
pães até a sala de jantar e também a comida da cozinha.

ujigami
No Xintoísmo, é o nome do espírito tutelar ou kami, que é considerada a divindade de cada clã (em Japonês ugi).

uke
No yaoi arte (arte japonesa do tipo erótico entre artistas do sexo masculinas e que significa "peca clímax") é o passivo
ou submisso. Ativa ou dominante artista chamado seme.

ukitua
É uma palavra da língua basca. Significa tocar, esfregar, entre em contato.

uku
É um nome que se refere a caranga cinza ( Jobfish cinza, cinza-azul surtou ) seu nome científico é Aprion virescens.
Ele vive nas águas tropicais do Oceano Índico e Oceano Pacífico. É de grande interesse comercial. Média de Uku Inca
submundo, mundo oculto mitologia ou a 40 mortos mundo; Uku Pacha ).

uku pacha
Em quíchua Ukhu Pacha significa submundo, mundo inferior, mundo dos mortos. Mundo de grutas e abismos
profundos, mundo dos reinos profundos.

ukuku
É uma palavra de origem quechua e significa urso, ou também guardião da neve. Em muitos lugares também é
chamado ukuku ou ukuko para um tipo de cabana, geralmente feita de madeira laminada, que é usada como um
refúgio perto de nivales ou áreas de montanha alta. São quase sempre refúgios ecológicos.

ulex
O termo correto é Ulex ( com letras maiusculas ). É um botânico do gênero que possui cerca de 20 espécies da família
Fabaceae, entre os quais se destaca o Ulex particpantes que na Colômbia é conhecida pelos nomes comuns de
Retamo, retamo espinhoso, espinillo, carqueja ou tojo.

ullage
É um termo em inglês. Isso significa diminuir. Produto de limpeza em qualquer tipo de recipiente. Espaço vácuo ou
sem produto. Volume livre ou desocupados. Mais utilizado para designar a falta do líquido em um frasco, garrafa ou
barril.

ullumbe
Foi o nome de uma étnia colombiana que se estabeleceu entre os atuais departamentos de Huila e Cauca,
especialmente nos municípios de San Agustín, San José de Isnos e Saladoblanco. Eles faziam parte da cultura Tierra
no after e eram excelentes escultores.

ulterior
Você quer dizer depois, depois, depois. Isso significa que ele está localizado além do site de referência ou que isso
acontece um pouco depois de um tempo específico.

ultimaria
ultimaria é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Ultimaria ou ultimaría..." sendo seu significado:<br>Ultimaria
significa entre os últimos, por último, para um momento posterior. -Ultimaría-( com til ) dizer finalizar, terminar, terminar
e assassinato, morte, matar, excluir.

ultimarias
Conjugação de finalizar a inflexão. É concluir uma coisa, dar sua finalização. Chegar a um acordo, depois que as
negociações já concluíram o documento de vendas. Lembre-se. Amer. Matar ou acabar com uma pessoa ou um
animal.

ultrabaja
Você quer dizer muito baixo. Extremamente baixo. O mais baixo possível.

ultracongelador
É um tipo de geladeira ou freezer que esfria a temperaturas abaixo de -70 graus Celsius. Eles são necessários para
manter as vacinas.

ultraconocida
Significa bem conhecido, super conhecido, o mais reconhecido ou famoso. Muito conhecido.

ultrafina
Significa muito bem, extremamente bem. Também significa muito fino ou muito pequeno, minúsculo.

ultrafondista
Ele é um tipo de atleta especializado em correr longas distâncias (geralmente maior que uma maratona). Atleta que
corre por muito tempo.

ultrajar
Quer dizer fazer outrage, ofender, ' t errado, insultar, insultar, Sully, humilhar.

ultraje
Ação e efeito de ultrajar. Significa insultar, ' t errado. Quer dizer palavrão insulto, grosseria, vergonha, insulto,
desporto, um insulto, ofensa, ato ilícito, vexame.

ultraligero
Aeronave muito leve, feito de tecido e alumínio frame. Ultraleve. Aviões de voo lento e baixo consumo de combustível.

ultrasonografía
É um termo usado na medicina. É o mesmo que ultrassom. É a coleta de imagens internas de tecidos do corpo,
utilizando ondas sônicas de alta frequência (ultrassom).

ulula
Ulula significa que você assobia, som produzido pelo vento para mover. Ruído gerado por uma sereia. Inflexão de
buzinar. Ruído produzido pelo vento ou ar em movimento.

ulular
Ele está assobiando ao vento. Som produzido pelo vento entre as fendas. Assobiando, sonar. Significa, também, a
chorar, lamentar, uivo, grito.

ulúa
Ulua ( ou Kulua ) Era o nome aborígine de uma ilha localizada no Golfo do México de Veracruz. Nome do rio em
Honduras. O nome de uma revista mexicana em Veracruz, dedicado à história e cultura. Significa areia, Sandy.

umbanda
É uma religião de origem africana praticada no Brasil. Santeria brasileira.

umbigada
É uma dança típica brasileira, originalmente praticada por escravos africanos. Dança afro-brasileira que remonta a
meados do século XIX. É um golpe ou esfrega de umbigo dos dançarinos.

umbral
É o nome do fundo de uma porta. Significa de onde vem a sombra. Também significa limite, início, entrada, passo,
acesso, local onde algo começa. Chão, chão.

umbrion
É uma marca de azeite em Espanha. É nativa de Madrilejos, Toledo.

umbría
Unmria ou Belén de Umbría é um município colombiano do departamento de Risaralda. Umbria significa terra da
Umbra, Umbro ou Umbraes, chamado os povos indígenas desta área e de Riosucio no mesmo departamento. Umbria
é também uma região geográfica e económica da Itália.

umeche
Manteiga, óleo ou cera que é extraído de algumas palmeiras. Manteiga de óleo ou vegetal. É usado entre outras
coisas para fazer Cuatro ou velons.

umia
Umia escrito incorretamente e deve ser escrito como "Umia ( nome )." sendo seu significado:<br>Meio molhado,
molhado indo-europeias antigas ( ) É o nome de um rio da Galiza, ( Espanha ).

umiak
É um tipo de barco dos inuits ou esquimós. É também chamado Umiaq ou Oomiak. Significa "barco de mulher", barco
para mulheres. É o anonimato de Kayac, Kaiac ou Kaiak que significa "barco do homem".

umillacion
umillacion é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Humilhação", no sentido de:<br>O termo correto é
humilhação. Ação ou efeito de humilhar. Significa apresentar o escárnio, envergonhado, confuso, apocar, ofender,
desonrar, lidar, ' t errado, dobrar, dobre, bater, atropelar.

un bagre entre guabinas
Cercada por animais selvagens. Estar em perigo. Bagre é um peixe muito calmo e tranquilo do Silurido, embora seja
voraz, é noturno e Scavenger, vive no fundo das piscinas. Os 40 Guabinas; Hoplias malabaricus ) são peixes menores,
mas eles têm um impressionante conjunto de dentes, eles são muito vorazes e muito agressivo. Estar em perigo, na
boca do lobo.

un mediador es lo mismo que un medium?
A resposta é um retumbante não. Em palavras simples mediador é conciliador, árbitro, intercessor e meio é
espiritualista, oculta.

una oracion con la expresion quitar el habla
Discurso de remover é deixar aphonic, deixou em silêncio.

una panadera
Na Colômbia é uma forma coloquial de chamar uma bicicleta velha, grande e pesada. Ciclo, chiva. Uma mulher que se
dedica a fazer pão.

una vulgaridad
É o mesmo que grosseria, feridas palavra, errado, afronta, ofensa, insulto.

unamo
É um dos nomes comuns de uma planta da família palm. Também é chamada de palmeira seje, milpesos, majo,
patabá ou unguragua. Seu nome científico é Oenocarpus bataua e pertence à família Arecaceae. A partir dele você
ganha um óleo para uso medicinal.

unánimemente
Significa por unanimidade. Isso significa que houve unanimidade na eleição, que todos os eleitores votaram no mesmo
candidato. Foi aprovado por todos os participantes. Todos eles escolheram o mesmo (que não houve votos contra ou

para outro).

unánimes
Decisão com aprovação de todos os eleitores ou eleitores. Não havia nenhum voto, mas por um dos candidatos ou
apenas uma das propostas. Que outras opções que não seja o vencedor não recebeu votos. Que todos os votos foram
para o vencedor. Todos concordam em tudo.

unche
Na Colômbia é o nome dado às gorduras residuais derivadas dos processos de bronzeamento de couros ou peles. A
gordura originou-se do início da decarne no bronzeamento dos couros. Isca, graxa. Tem usos na indústria de
cosméticos, sabão e concentrados de animais. Como o desperdício e o mal realizado são uma fonte de poluição
especialmente do solo e das fontes de água.

undecágono
O termo mais usado é Hendecágono, embora seja aceito undecagono. Hendecágono é um polígono com 11 lados.
Figura geométrica que tem 11 lados.

underboob
Significa sob o peito. No diafragma ou no esterno. É uma indicação para registrar uma cinta.

undécimo
Número onze em uma lista ou uma sequência. Décimo primeiro.

undivé
É uma palavra em língua cigana ou Caló. Em língua cigana significa Senhor, Deus.

undívago
Uma pessoa lutada, que se deixa manipular. Isso não tem firmeza ou caráter. Fantoche, fantoche. Ele vem do latim
undivagus e literalmente significa que ele é influenciado pelas ondas ou pelo vento. Que te deixaste ser arrastado.

unemi
É a sigla ou abreviaturas de uma Universidade Estatal equatoriana. Fica na cidade de São Francisco de Milagro, na
província de Guayas. Significa Universidade Estadual milagrosa.

unesco
UNESCO é escrita incorretamente e deve ser escrita como "UNESCO ( é um acrônimo )." sendo seu significado:<br>É
uma unidade ou agência especializada da organização das Nações Unidas ( UN ) dedicada para a educação, a ciência
e a cultura. Ela está sediada em Paris, França. Seu CEO atual é a russa Irina Bokova.

ungios
ungios é escrito incorretamente e deve ser escrito como "ungido eu ( Com til ) "sendo seu significado:<br>O termo
correto é ungi-los. É uma inflexão de anoint. Em seguida, esfregue ou aplique óleo ou pomada. Escova, aplicar,
esfregar, colocar, esfregar.

ungurahua
Na Colômbia e no Equador é o nome de um tipo de palmeira que é usado na elaboração de artesanato e também do
qual um óleo de uso medicinal é extraído. Também recebe os nomes comuns de unamo, palma de seje, majo,
milpesos e patabá. Seu nome científico é Jessenia polycarpia (ou também Oenocarpupus bataua). Pertence à família
Arecaceae. Unguragua.

ungüentos
Medicações tópicas, substância gordurosa que se aplica ou aplicados sobre a pele. Plural de pomada. Pomadas,
substâncias gordurosas que são aplicadas no soothing pele dor. Eles não têm água em sua composição, o que os
distingue de um creme.

unica
O termo correto é único, com til. Significa que não há outro igual. Um, único, singular, ímpar, exclusivo, raro, original,
imbatível, extraordinário.

unicofago
unicofago é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Onicofagia ou Onicofago", sendo o seu significado:<br>O
termo correto é Onicofagia ou Onicofago. Isso significa que ele come as unhas.

unicofago
unicofago é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Onicofagia ou Onicofago", sendo o seu significado:<br>O
termo correto é Onicofagia ou Onicofago. Isso significa que ele come as unhas.

unidad habitacional
Na Colômbia é um termo usado para designar uma unidade de habitação, uma unidade familiar. Edifício onde vive uma
família e apresenta os confortos típicos de um full House, com seus serviços básicos incluídos. Casa.

unidad nacional guatemalteca
É melhor dizer a unidade Revolucionaria Nacional Guatemalteca ( URNG-MAIZ ) é um partido político na Guatemala,
que nasceu na clandestinidade. Fundada em fevereiro de 1982. É o produto da União de 4 movimentos da esquerda:
partido guatemalteco do trabalho ( PGT ) organização do povo em armas 40 41 ORPA; forças rebeldes armados ( 41
ATÉ AGORA; e o exército de guerrilha do pobre ( EGP ). Nascido como político legalmente em funcionamento desde
1998.

unidos
Plural de unida. Você quer dizer juntos, inseparáveis, em cluster, reunidos, aliados, vinculados, mescladas. Está a
ficar juntos. Significa junção, grupo, aliado, flertar, reunir, fundir.

uniflora
É um termo latino usado na botânica, que significa uma flor. É usado como epíteto ou complemento.

uniformización
Significa tentar dar a mesma aparência a todos os elementos. Significa estabelecer uma única forma, modo, regra ou
critério. Combinar, homogeneizar, homologar, assemelhar, equiparar, equilibrar.

unigénito
Isso significa apenas criança (que deriva de monogenes). Só filho, só descendente. Filho unigênito (não criado). É
geralmente referido como Jesus.

unión
A parte que é usada para unir dois tubos. Link, link, amarrar, conexão, ligação, fusão, coesão significa. ligadura,
casamento, Guild Alliance.

univoltinismo
Significa que ele só se reproduz uma vez por ano, que durante o ciclo de um ano há apenas uma nova geração. O
voltinismo é o número de gerações que uma determinada espécie animal produz em um ano. Que só uma vez por ano
tem filhos.

unix
Na Computação é uma forma de chamar o UNICS (Sistema De Informação e Computação Uniplexed). Xplorer de
informações uniplexas . Foi criado por Bell, há mais de 50 anos.

unífago
Significa estar vivo que só come uma coisa, um tipo de comida.

unísono
Elas acontecem ao mesmo tempo ou no mesmo instante. Eles soam iguais e ao mesmo tempo. Eles têm o mesmo
tom. Com uniformidade, eles soam idênticos.

unoculus
É uma palavra do latim que significa de um olho. Cyclops. Cego de um olho.

unsandaled
É uma palavra inglesa que significa não ordenada, bagunçada, suja.

untar la mano a alguien
"Espalhar a mão de alguém" significa comprar, subornar. É um crime. Suborno.

unto
Inflexão antitar. Significa manchar, ungir, lubrificar, enlamear, ficar bêbado. Subornando extensão, corrompendo,
coheque, comprando. Gordura ou creme você tem que aplicar. Pomada, betume, gordura, creme.

unturas
Eles são um tipo de medicação, geralmente à base de gordura e uso tópico. Pomadas, pomadas.

uñear
Está atacando com suas unhas, machucando suas unhas. Rabisco, arranhão, facada, snatp, arranhão. Também cavar
com pregos ou comer suas unhas.

upac
Era um sistema financeiro usado na Colômbia que pretendia dar um valor constante ao dinheiro em empréstimos
hipotecários. UPAC foi o acrônimo para a unidade monetária de poder de compra constante. Foi um fracasso, como
os créditos cresceram o usuário de forma exponencial e na maioria dos casos os clientes tiveram que perder as
propriedades ou perder um monte de dinheiro. Sobre o tempo havia muitas demandas e muitos ganharam e seus bens
imobiliários ou bens imobiliários foram rerestabreados.

upear
upear é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Alegria", sendo o seu significado:<br>O termo correto é ganho.
Significa subir, elevar, incentivar.

upucerthia
É um género de aves da família Furnariidae. O nome resulta da mistura das palavras Upupa (hoopogy) e Certhia
(hagglers). Significa uma conta longa e levemente curvada.

uquia
O termo correto é Uquia, com til. É o nome de um município argentino da província de Jujuy. Há uma estação de trem
chamada senador Perez (Domingo T. Perez), assim que às vezes é determinado por esse nome.

uquil
Acho que ele quer saber por que Usquil. Se assim for, é uma província da cidade peruana de Otuzco, departamento de
La Libertad. É também o nome de um distrito na mesma área.

urana
Ricardo é o nome de uma pequena cidade em New South Wales, na Austrália. É também o nome de um lago e uma
reserva natural. Ricardo é 561 Km de Sydney.

uraño
O termo correto é insociável. Quer dizer anti-social ranzinza, indescritível, duro, solitário, taciturno, misantropo.

urapán
É o nome comum dado na Colômbia a uma árvore, tamanho grande, cujo nome científico é Fraxinus chinensis e
pertence à família Oleaceae. Outro nome comum e bem conhecido é cinza. Também dizem que coreano cinza ou
cinza da china. Tem sementes anemofilas ( eles parecem helicóptero de hélices e vento ) espalharam.

urbre
urbre é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Urbe ou úbere." sendo seu significado:<br>Urbre o termo está
incorreto. É solicitado por cidade ou úbere. Cidade é sinônimo de cidade grande, metrópole, capital, cabeçalho,
população. Úbere é o mesmo que seios, seios, seios, seios.

urchillas
É um género de líquen, pertencente ao género Roccella e que extraiu alguns corantes que possuem o mesmo nome:
Urchillas.

urcitana

É o gentio de uma mulher nascida em Almeria (anteriormente chamada Urce). Natural de Almería, residente em
Almería ou parente de Almería. Almeirense também pode ser usado.

urcitano
Significa nascido, residente de Urci, relacionado a Urci. Urci era o nome de um bairro e setor de Almería. Hoje
chama-se Chuche. Almeria.

urco
É outro dos nomes comuns do duicón. É o nome de uma ave na América do Sul, que vive especialmente nas áreas
frias do Chile e argentina. Também é conhecido como duicón, urqu ou huilco. Seu nome científico é Xolmis pyrope e
pertence à família Tyrannidae.

urdidas
É um ponto de viragem da eclosão. Meios de plotagem, tecelagem, planejado, incubação, forge, conspirando, conluio
é.

urdido
É um ponto de viragem da eclosão. Dizer para incubação, orquestrar, tecelagem, fiação, entrelaçamento, forjar,
planejado, colusão é, conspirando, plotagem.

urdimales
É o sobrenome de um típico mulherengo zombando, pillo, personagem de boa índole camponês que passam muitas
anedotas risíveis, chamadas Peter. É produto da tradição oral e o picaresco latino-americana. Dependendo do país
mude o sobrenome por Urdemalas, Ordimalas, Urdimalas, Malasartes. Urdiman, Ordiman. Na Colômbia,
chamamos-lhe Pedro Rimales. Urdimales pode ser usado no México, Chile e Guatemala.

urdir
É o mesmo que lucubating, elucubating. Significa pensar, planejar, preparar, divagando, imaginando, organizando.

urdu
É uma das línguas faladas em parte da Índia, especialmente no Estado de Karnataka. É a língua oficial do Paquistão e
da Caxemira.

urente
Significa que produz picadas ou queimaduras, o que coça. Substância que pode causar arranhões. Picadas.

urepele
Urepele, é o nome em basco em uma cidade francesa, nos departamentos de Pyrénées-Atlantiques. Urepel é em
francês. Arrondissement de Bayonne, Cantão da montanha Basco. Fazia parte da antiga baixa Navarra.

urgenciología
É o nome de uma especialidade da medicina, na qual o médico se prepara para o atendimento de emergência.

urhixidur

Urhixidur escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Urhixidur; nome correto )" sendo seu significado:<br>É o
nome de um personagem na peça Auch Einer ( Também um ) o escritor alemão Friedrich Theodor Vischer.

uria
É o nome de um gênero de aves pertencentes à família Alcidae. Eles são conhecidos como Araos. São aves
marinhas. As raras vezes que eles poleiro, eles fazem-no ereto na cauda e o Tarso de suas pernas. Uria pode
significar que ele pára na fila.

uribismo
Movimento político colombiano liderado por Álvaro Uribe Vélez.

uribista
Pessoa que segue as diretrizes de Uribe. Defensor do Uribismo.

urimare
É uma das 11 freguesias que compõem o município e o estado de Vargas. Esta parte de Vargas, foi uma das
freguesias que mais quebraram após a ocorrência da tragédia de 1999; 40 41 Vargas;. A freguesia é considerada uma
parte desanexada da paróquia de Maiquetía, Caracas, ( Venezuela ). Deve seu nome à cacica exclusivo que ocorreu
na Venezuela; Ela era a filha do cacique Aramaipuro, da tribo do Mariches. Diz que era alta, corajosa, bronzeada da
pele e cabelos muito negros e olhos verdes. Disseram-lhe " A rainha o Guácharo ".

urku
É uma palavra de origem quechua que significa macho.

url
URL, é o acrônimo inglês para Uniform Resource Locator (em espanhol). Você também pode chamar URI (identificador
de recurso uniforme).

urochroa
Isso significa que tem uma cor da pele de cauda ou de bronze. É o nome de um gênero de aves conhecidas na
Colômbia como o beija-flor Nagiblanco.

urocissa
Significa uma cauda vistosa ou uma cauda longa. É um género de aves a que pertencem os Magpies asiáticos. São
da família Corvidae.

urocolius
Significa cauda muito longa. É um género de aves da família Coliidae. Eles são conhecidos como rato pássaro ou
lírios (redand e nublado).

urocultivo
É uma cultura de bactérias em laboratório com uma amostra de urina, isso com o objetivo de saber que está a infectar
o trato urinário do paciente. Uroanalisis.

urología
É uma especialidade médica que dedica-se, basicamente, para o tratamento de doenças do sistema urinário.

uromyias
É o nome de um gênero de aves da família Tyrannidae. O termo significa Fly tail ou flytail (referindo-se ao Flycatcher
de cauda longa). Eles também são chamados de touros ou pequenas coisas.

uropatía
Isso significa doença do sistema urinário. Patologia do trato urinário.

uropoyesis
É um termo médico que significa produção ou geração de urina.

uropsalis
Significa uma cauda a forma de tesouras. É o nome de um gênero de aves da família Caprimulgidae. Eles são
conhecidos como chotacabras, galinhas cegas, cubos, zumayas ou atajacaminos.

urorragia
Urorragia significa excreção, secreção, saída, fluxo urinário. Supuração, saída, derramamento.

urorrea
Significa fluxo de urina abundante. Secreção excessiva de urina.

uros
É um ancestral de pessoas que vivem em ilhas flutuantes de totora no Lago Titicaca. Eles foram localizados
atualmente na Baía de Puno e o planalto de Collao. URO é também um ancestral mamífero do bovino ( BOS
primigenius primigenius, da família Bovidae ).

urosphena
Significa cauda curta ou pequena. É um género de aves da família Cetiidae. Eles são do velho mundo e geralmente
são chamados para procurá-los.

urosticte
Significa cauda manchada ou salgada. É o nome de um gênero de aves, pertencente à família Trochilidae, conhecido
como tucusitos, picaflores,, beija-flores ou tominejos.

urpilas
Na Bolívia e Argentina é uma espécie de cor cinza de pomba. Esta pomba também é chamada de Tortola. Seu nome
científico é Columbina picui da família Columbidae. É também conhecido como pomba, pomba da Virgem, potoca ou
potoquita. Ele é abundante na América do Sul.

urqu
Na língua quechua significa montanha, montanha. No Peru, também é um dos nomes comuns de uma ave, que
também é chamada de urco, huilco, duicón. Em algumas partes também é chamado mandao ou huelco. É

considerado mau presságio. Seu nome científico é Xolmis pyrope e pertence à família Tyrannidae.

urraca
É um dos nomes comuns de uma ave da família Corvidae. É também chamado picapica, coceira, picaraza, queer,
cola. Seu nome científico é pica pica. Na Colômbia, chamamos de Magpie para uma mulher que fala muito e que
freqüentemente luta com seus vizinhos.

urraquear
Na Colômbia é sinônimo de papagaios, falando muito, fofocando.

urrácal
É o nome de um município espanhol da província de Almería, na Andaluzia.

ursina
É um nome feminino de origem latina. Significa ursinho, urso. Nome de um pequeno asteróide descoberto em 2017.

urss
Significa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era o antigo nome da atual Rússia, quando ele ainda mantém
muitas das repúblicas que se tornou independentes integrado e muito mais, hoje ainda são seus inimigos, como por
exemplo a Ucrânia. Este nome é usado oficialmente até 1991. Ela também é independente entre outros Uzbequistão, a
Lituânia, a Estónia, a Letónia e a Geórgia.

ursula
É o nome de um asteroide. O nome significa que é brincalhão como um urso.

ursulina
Nome dado a uma freira da comunidade de Santa Úrsula. Religiosos que pertencem à congregação agostina fundada
por Santa Ângela da Brescia. Também é frequentemente referido como Orsolina. sobre Ursula . É dedicado à
educação ou cuidado dos doentes.

urtica
É uma palavra latina que significa urtiga, que coça ou produz picada. Urtica é o nome de um gênero botânico de
plantas pertencentes à família Urticaceae. Eles são caracterizados por ser urticária para que eles tenham pêlos que
picam, produzem picadas quando tocado.

urticales
Antigo nome de uma ordem de plantas herbáceas e lenhosas. Atualmente são classificadas como ordem Rosales e a
subclasse Rosidae.

urticaria
É o nome de uma irritação cutânea, geralmente causada por um agente externo. Efeitos da urtiga esfregando na pele.
Em Medicina é o mesmo que coçar, picar, coçar, coçar, piquiña. Desejo intenso de coçar.

urto

É uma palavra em língua italiana que significa choque, colisão, golpe, colisão. Roubo, assim com H, em espanhol é
roubo, cava, saqueie.

urubitinga
É um dos nomes dados ao falcão do caranguejo. Seu nome científico é Buteogallus urubitinga e pertence à família
Accipitridae.

urubú
É um dos nomes de um pássaro-Tesouro americano no Brasil. É sabido igualmente como o abutre americano, Guala,
Abutre do Redhead, zopilote, bonito, aura, Jote, gallipavo, galinha do Peru, headhead. Seu nome científico é Cathartes
aura e pertence à família Cathartidae.

urubú cabecirojo
Na Colômbia chamamos de guala, guala caberrorroja ou maura. É uma espécie de pássaro carniceiro, semelhante a
frango. Seu nome científico é Cathartes aura e pertence à família Cathartidae.

urucá
Urucá é o nome de uma cachoeira muito bonita no Brasil. Está localizado no Parque Nacional do Monte Roraima. É o
nome de um local turístico no Brasil, chamado Cachoeira Urucá (Cachoeira significa cascata). É também um tipo de
instrumento musical indígena feito com conchas, que também é chamado de maracas ou chocalhos. Podem
igualmente ser pendurados em torno da garganta ou ser coloc nos pulsos ou nos tornozelos. Eles são feitos com
sementes, ossos de frutas, dentes ou conchas.

urucubaca
É uma palavra usada no Brasil. Significa azar no que você tenta ou faz. Fatalidade. A palavra é de origem indígena e
significa magia, feitiço, macumba.

urucureá
É um dos nomes comuns dados no sul do Brasil a um tipo de coruja. Seu nome científico é Noctua cunicularia (ou
Athene cunicularia). É chamado igualmente tylonor liso, plugue de faísca, murruco, coruja. Pertence à família
Strigidae. Nome de um povo indígena brasileiro, famoso por seu artesanato.

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

uruguay
Na língua guarani pode significar rio de pássaros ou também rio de caracóis. É o nome do menor e mais oriental país
da América do Sul. Sua capital é a cidade de Montevidéu. É também o nome de um rio que flui para o Atlântico e
percorre territórios da Argentina, Brasil e Uruguai. Nome de um asteroide numerado em 10072. O Uruguai também
existe como nome masculino.

urundáis
Urundais é o plural de Urunday. Urunday é o nome em guarani de uma árvore, que também recebe os nomes de
pichai, gateado, gibatao, urunde'y, aderno, Gonzaloalves. Seu nome científico é Astronium balansae e pertencente à

família Anacardiaceae.

urupcu
É um dos nomes em línguas indígenas que é dado ao urucum. Também é chamado de urucu, rocú, onoto, bija, bixa ou
benis. É um arbusto das regiões intertropicais da América, cujo nome científico é Bixa orellana e pertence à família
Bixaceae.

usagre
É o nome de um município espanhol na província de Badajoz.

usd
É a abreviatura de American dólares ou dólares americanos. É colocado após a quantidade e é equivalente às
palavras em inglês dólares dos Estados Unidos.

usease
sobrenatural é escrito incorretamente e deve ser escrito como "ou é" sendo seu significado:<br>É uma forma errada de
dizer " ou " É utilizado pelos agricultores no centro da Colômbia, especialmente no planalto de cozinha
espanhola-boyacense.

ushuaiense
Significa estar no fundo da baía, a parte mais distante. É o adjetivo de aqueles que nasceram em Ushuaia, a cidade
argentina de Tierra del Fuego. Residente ou relacionados com a Ushuaia.

usillo
É o nome de um arbusto na Argentina. Também é chamado Crucita. Seu nome científico é Tricomaria usillo e
pertence à família Malpighiaceae.

usina
Na Colômbia é uma turbina gigante ou um gerador elétrico. Elemento usado para a geração de energia elétrica.

usitado
É uma inflexão usitar. Significa usar, usar, para se acostumar. Significa uso muito frequente. Anonimato incomum.

usnea
É o nome de um gênero de líquenes da família Parmeliaceae, eles são semelhantes a barbas de cavanhaque ou
cabelos grisalhos. Tem usos medicinais, porque a partir deles você pode extrair o ácido úrico que é um antibiótico
forte.

usón
É um sobrenome de origem espanhola (Aragão). Sobrenome de um oficial militar venezuelano que foi detido por
testemunhar contra seu governo. Seu nome completo é Francisco Usón Ramirez. Sobrenome de um escritor espanhol
de origem catalã, chamado Clara Usón Vegas. É o nome de uma cidade espanhola e município localizado na província
de Huesca, Aragão.

ussingita
É uma maneira de chamar uma casa especial, na câmara de Ussing é um dispositivo para medir as propriedades da
membrana epitelial. Serve para detectar o transporte e tecidos vivos funções de barreira.

ustilago
Molde que produz carvão de milho. O nome científico deste patógeno fúngico é Ustilago maydis. Compõem os
patógenos de fungos do gênero Ustilago, muito prejudicial para a agricultura, formar galhas em folhas e frutas.

usurero
Uma pessoa que vive na usura. Isso beneficia as necessidades dos outros, tornando-os empréstimos caros de alto
interesse. Credor, prendero, Jobber.

usureros
Plural loaner significa agiotistas, credores, Pins. Pessoas que vivem fora de usura. Eles se beneficiam das
necessidades dos outros, tornando-os empréstimos onerosos, em grande interesse.

usurpador
Ela substitui, ele invade. Na Colômbia significa bandido, bandido, bandido, malfeitor, facineroso, bandido, ladrão.
Também significa falso, suplantador, Joker. impostor, golpista, golpista.

ut queant laxis &#40;1&#41;
É uma frase em latim que significa "Você pode soltá-la" ou "pode se soltar".

ute
Povos indígenas norte-americanos da família uto-asteca. O nome de uma cidade no estado de Iowa, Estados Unidos.
Ute, também é o nome do dialeto falado por línguas uto-astecas étnicos indígenas.

utensilio de cocina llamado guayo para que se usa
O Guayo é um utensílio de cozinha usado para cortar finamente ( ralar ) alguns ingredientes sólidos. Em Colômbia se
chama rallo ou ralador, alguns dizem também raspador.

utensilios
Plural de panelas. Manufacturados objeto que é usado de forma doméstica e manual. Ferramenta, instrumento, útil,
bartulo, aparelho, loja, aparelho, trebejo, lixo.

uticense
Na Colômbia, significa nascido, residente ou relacionados com a Utica, um município no departamento de
Cundinamarca. É também o nome de pessoas nascidas em Utica, nome de uma antiga cidade da Tunísia, perto de
Cartago.

utilidad de la chia
utilitário de chia que é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Chía" sendo seu significado:<br>A chia é uma
planta herbácea de origem americana, cujas sementes são muito úteis. Seu nome científico é Salvia hispanica e
pertence à família Lamiaceae. Também conhecido como Chan. Suas sementes são usadas. É muito benéfico para o
organismo por seu alto teor de Omega 3 ( Ácido Alfalinoleico ) purifica o sangue para regular o teor de açúcar, tem sem

glúten, tem muitos nutrientes, vitaminas e antioxidantes.

utilidad pública
Utilidade pública, significa que a propriedade que está sendo falada sobre lá é ou foi construída em benefício de todos
os cidadãos, sem distinção de qualquer espécie. Por exemplo um parque em uma cidade, é de utilidade pública para
quem vem a, pode usá-lo sem ter que impede alguém de forma. Uma reserva florestal é também porque oxigena a
cidade e também protege as fontes de água. Tanto ar e água, são para uso público, ou que a reserva é de utilidade
pública.

utop
É a sigla para um programa educacional de várias universidades dos EUA. Sigla De Oportunidades de Transição
Universitária, que traduz oportunidades de transição universitária. É especial para estudantes que ingressarão no
ensino superior (Charlotte, Texas, Carolina do Norte). Na Bolívia, significa uma força policial conhecida como Unidade
de Operações Táticas da Polícia. Abreviação de utopia.

utrículos
Utriculos é o plural de utrículo. Na anatomia humana, um utrículo é uma cavidade do ouvido interno. É sensível à
gravidade e aceleração. Em botânica, um utrículo é uma espécie de berruga, vesícula ou bolha formada por uma folha
ou um segmento de folha.

uturunco
Uturunco ou melhor Uturunku97 é o nome do quechua de Puma, tigre americano ou mais conhecido como o Jaguar.
Seu nome científico é Panthera Onca. Há a lenda do Rune Uturuunku ( homem jaguar 41. Uturunco é também o nome
de um vulcão da Bolívia.

uv
É a abreviatura de ultravioleta. Significa radiação eletromagnética entre 400 e 15 nanômetros (nm). É invisível para o
olho humano.

uva
É a abreviatura de ultravioleta A, ou de onda longa ultravioleta. É um tipo de radiação, que tem um comprimento de
onda entre 400 e 315 nanômetros.

uvala
Em geologia é um tipo de formação (solos), no qual desenvolvimento ou evolução da dolina é mais lenta na parte
inferior do que na superfície. Depressão. Ubalá (com b-til) é uma comuna francesa do departamento de
Cundinamarca, na Colômbia.

uvero
Na Colômbia e Venezuela, o Uvero é uma árvore pertencente à família Polygonaceae, também chamada de Uvo praia,
mar, uva, uva Bay. Seu fruto é também chamado de uva de praia. É folhas muito grossas, coriáceas e cintura baixa.
Seu nome científico é Coccoloba uvifera. Cresce no pântano entre os manguezais. É muito resistente a água salobra.
É uma árvore muito importante para a proteção da fauna em estuários, especialmente peixes, aves aquáticas e
tartarugas marinhas.

uvillas

É o plural de Uvilla. É a mesma planta Physalis, implementação ou Cape Gooseberry. O nome científico é Physalis
peruviana e é da família Solanaceae.

uvita
Uvita, ou melhor La Uvita. É o nome de um município da Colômbia, no departamento de Boyacá. Diminutivo de uva.
Uvita ou Uvita de Osa, é o nome de uma cidade na Costa Rica, que realiza um Festival de música e está muito perto do
Parque Nacional Natural Marino Ballena.

uvularia
O termo correto é Uvularia. É o nome de um género de plantas herbáceas originárias da América do Norte. Há cerca
de 40 espécies e pertence à família Colchicacreae.

uvulotomía
Na medicina é um procedimento cirúrgico que é a extração ou remoção parcial ou total da úvula ou campainha.
Uvuloplastia. Geralmente é feito para eliminar o ronco.

uwija
O Guijá ( de acordo com a ortografia recomendada pela RAE ) 1 ou tabuleiro ouija ( pronunciado/uiya/) É uma placa
com o alfabeto e números com os quais supostamente estabelecer contato com espíritos. É muito semelhante ao jogo
da Copa, em que é colocado uma copo de boca para baixo cercado pelas letras do alfabeto e os participantes
colocados o dedo indicador na mesma base.

uwqa
uwqa é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 UWQA; É um acrônimo ) "sendo seu significado:<br>UWQA
é a sigla em inglês de Utah água qualidade ato ( Qualidade da água da lei de Utah ). É um padrão ambiental do estado
de Utah, no que diz respeito a recursos hídricos.

uwu
Emoticón que representa ternura, felicidade. rosto feliz .

uxamense
Significa que ele vive no topo, que ele vive em um lugar elevado ou em uma colina. Deriva do termo uxama, que
significa elevado, colina. Também é usado como um gentio para os nativos do antigo assentamento celta de Uxama
Argaela. Atualmente ocupa Cerro de Castro, no município de Burgo de Osma, na província de Soria, Espanha.

uxoricidio
É o nome do crime cometido pela pessoa que mata seu cônjuge, marido (a) ou companheiro.

uxorio
Mulher Latina uxorio, quer você cônjuge. Significa relacionados com a mulher ou o cônjuge. Pertencentes ao cônjuge.
Uxorio mais é a relação de marido e mulher, vivendo juntos em um agregado de homem e mulher.

uyaywa
Na língua quechua quer aceitação, acordo, acordo. Mimar, admite, curvando-se.

uzkurra
Não é uma palavra da língua espanhola, mas da língua basca. Significa erupção.

úlcera
Lesão que afeta a pele, com a presença de pus. Dolorido. Nas plantas, há também uma lesão nos tecidos que é
chamada de úlcera ou galo. Interna no intestino causado pela excessiva secreção de sucos gástricos e a perda
gradual de ferida da mucosa. .

úlcera varicosa
É o mesmo que ferimento ou ferimento à veia varicosa. As varizes são condições da veia crônica, que se deve à
fraqueza das paredes das válvulas venosas. Eles são manifestados por dilatações muito visíveis e tortuosidades. Ao
longo do tempo eles formam feridas infecciosas. A úlcera varicosa é difícil de tratar e é muito dolorosa.

úlula
Significa coruja pequena. Ave de rapina noturna, também conhecida como autillo. Seu nome científico é Otus scops.
Pertence à família Strigidae. Também recebe os nomes comuns de oto, cárabo ou zumaya.

único en su especie
Dizer que é um espécime único, que não tem igual ou semelhante. Em biologia, isso significa que você entre todos os
itens ou cópias de seu tipo, este tem um traço ou característica que o torna especial ou diferente. Único, exclusivo,
odd, peculiar, característico, exclusivo, raro, extraordinário.

úrsidas
ursids é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Ursid ( 41 próprio nome;. sendo o seu significado: Ursidae,
ou Ursids, relacionados com os ursos. O Ursids é o nome dado para as estrelas cadentes que caem à terra no final do
ano e presume-se que eles vêm da constelação Osa menos ( Urse menor, latim ). Os Ursids são fragmentos e pó do
cometa 8P/tutle.

úrsula
É um nome de mulher de origem Latina e significa engraçada e brincalhão como um urso pequeno. Osita.

úteros
É o plural do útero. É um órgão interno das fêmeas dos animais do sistema reprodutor, o que permite o
desenvolvimento de seus fetos. Berço, mama, matriz.

útiles
Que eles podem ser usados, que são benéficas. Em ferramentas de estudo da Colômbia. (inclui textos, cadernos,
lápis, borrachas, etc. )

v
Sinal, representando a vitória. É formado com os dedos índice e coração e qualquer uma das mãos.

va pa esa
Frase coloquial muito comum na Colômbia, que significa: " pronto " " fazer " sem problema, acordo, aceite. Aceite sem
questionar. É razoável.

vac
Pode ser considerada como abreviação para vacinação, vacinação ou férias. Em inglês significa vazio (vácuo).

vaca
Na Colômbia, além de ser o touro, mulher e mãe de bezerros, meios coletados, contribuição, plano de fundo. Dinheiro
que encontra-se entre amigos ou membros da família com um propósito definido e benéfico. Às vezes significa
desajeitada, lenta, gordura (referindo-se a uma mulher) ou também o que está a comer, glotona.

vaca horra
Na Colômbia, dizemos horra para uma vaca de topa de vaca, uma vaca sem chifres ou galhadas. Também uma vaca
que não dá leite. Na Colômbia é o uso para o adjetivo horro ou horra livre. Eu libertei, lançado.

vacaniar
vacaniar é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Bacaniar" no sentido de:<br>Vacaniar está incorreto, correto
é Bacaniar. É um derivado do Bacan, que significa gente boa, alegre. Lembre-se o Deus Baco ( Deus do vinho ):
Bacaniar é para ser feliz, se divertir, embora divertido para pachanguear, ir a festas. Juergen.

vacaniar
Passá-lo bacano, passá-lo legal, aproveite as férias, aproveitar o carnaval a maioria.

vacceo
Nome de uma cidade pré-alemã que habitava ambos os lados do Douro na Espanha. Eles também eram chamados de
vaccayos.

vache
Vache escrito incorretamente e deve ser escrito como "Bump", sendo o seu significado:<br>O termo correto é galo.
Significa buraco, furo, perfuração na calçada. Erros, mau tempo, desgraça. Também pode ser um espaço livre ou vazio.

vacilariofitas
O termo correto é Bacilariofitas e melhor ainda Bacillariophyta. É uma divisão de algas que são caracterizadas por
microscópicos. Você é também conhecido sob o nome de diatomáceas. Eles são o fitoplâncton.

vacile
É uma inflexão de hesitação. Significa levar o cabelo, chupar gallo, passar o tempo. É uma relação muito transitória e
não fazer durável. Significa, também, dúvida, hesitação, desconfiança, truque, zombaria, divertimento, festa, aproveita,
balbucir, bloqueio.

vacilo
Na Colômbia é uma inflexão de hesitação. Significa levar o cabelo, chupar gallo, piada. Significa, também, hesitação,
dúvida, balançando, balançando.

vacinosis
É um termo médico. Pode ser uma reacção alérgica a uma vacina. Pode igualmente ser uma infecção vaginal
causada pela transpiração excessiva ou pelo calor do verão. Vaginose ou micose vaginal. Inflamação ou irritação da
vulva causada por bactérias.

vacuencias
Plural de vacuence. Em Dominicana significa vazio, simplicidade, trivialidade, supérfluo.

vacun
vácuo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Vácuo", sendo o seu significado:<br>O termo correto é o
vácuo. Não é uma palavra da língua espanhola, mas inglês. Significa vácuo ou vazio.

vacuna
É uma substância composta por vírus atenuado ou morto que é inoculado para a pessoas ou animais, a fim de gerar
anticorpos. Tratamento preventivo para doenças infecciosas. Jogador (com b) é o sobrenome de um jogador de
futebol de Curaçao, chamado Leandro Bacuna e joga no Aston Villa da Inglaterra.

vacunaciones
Eles são programas de imunização coletivo organizado pelo Ministério da saúde da Colômbia e os secretariados
departamentais de saúde, com a utilização de vacinas. O objetivo é eliminar o risco de surtos de doenças infecciosas
que são controladas, mas pela migração de estrangeiros, podem causar surtos em população não vacinada. O alto
fluxo de fronteira venezuelana e brasileira tem forçado a reiniciar vacinação de reforço contra as doenças que temos
atualmente controlada e até erradicadas na Colômbia (por exemplo, sarampo, coqueluche).

vacunología
É a ciência (parte da Medicina), que se dedica ao estudo das vacinas, ou seja, a forma de curar ou prevenir doenças
infecciosas, inoculando vírus inertes ou substâncias que matam esses vírus. Estude sua produção, ensaios nas
diferentes fases (laboratorial, clínica), sua eficácia e possíveis efeitos colaterais.

vacunólogos
Pessoa ou médico especializado em Vacunologia . Vacunologia, é a ciência (parte da Medicina), que se dedica ao
estudo das vacinas, ou seja, a forma de curar ou prevenir doenças infecciosas, inoculando vírus inertes ou substâncias
que matam esses vírus. Estude sua produção, ensaios nas diferentes fases (laboratorial, clínica), sua eficácia e
possíveis efeitos colaterais.

vacuo
Significa irrelevante, insignificante, fútil, trivial, trivial, inofensiva, vaidosa, fútil, trivialidade.

vademécum
Vade-mécum é a ciência do usuário. São textos que contêm informações específicas sobre um determinado assunto e
forma organizada do dicionário. Catálogo. Existem farmacológica (contendo a lista de medicamentos em ordem
alfabética e descreveu o ingrediente ativo, posologia, contra-indicações,). Também há medicamentos veterinários e
insumos agrícolas. O vademecum é um grande apoio em farmacologia e nas ciências agrícolas.

vagabundos
Pessoas que vivem andarilhos. Eles não têm um local de residência fixa. Itinerantes, que vivem se mudando de um
lugar para outro. Nômades. Também pode se referir a pessoas desempregadas, que não têm atividade ou comércio.
Vago. Pessoas que vivem sozinhas e abandonadas.

vagallo
O termo correto é bagallo, com b. É uma palavra usada no Chile e significa pacote, invólucro, stash. Saco contendo e

escondendo itens roubados. Pode igualmente significar o problema, mishap do obstáculo. Ele também é usado para
designar uma mulher ou pessoa que carece de atributos.

vagando
Inflexão de errantes. Quer dizer que ele não faz nada, espreguiçadeira, vago. Ocioso, apoltronando, tramp,
desempregados.

vagarosa
Ele refere-se a essa vaga, passeios ou voa tropeçando. Voo da borboleta que sobe e desce.

vagomio
vagomio é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Vague" para ser o seu significado: a coisa certa é o sole mio
vago. É o nome de uma canção em italiano. Isso significa que meu vagar sol e seu autor é Massimo Puppieno.

vagos
Plural de vago. Apático, pessoas preguiçosas, que não trabalham, sem emprego. Que vagueiam pela rua sem fazer
nada. Ociosos, vagos, desempregados, mocassins,. Também pode significar impreciso, incerto, indefinido, confuso,
indeterminado.

vaguada
Significa vale profundo, vega, vale profundo, depressão de um terreno através do qual flui um rio ou córrego de água,
canyon, ravina.

vaguedad
Isso significa que não é clara, o que é confuso, que manifesta-se não como ele realmente é, mas só dá algumas dicas.
Impreciso. Andarilho, vagrant, que vagueia, que divaga.

vaguedades
É uma palavra derivada de vaga. Dando provas, faixas. Que ele implica. Traços, traços, traços, sinais, estelas,
resíduos.

vaguidos
Plural de vaguido. Significa distúrbios, tonturas, desmaios, tonturas, desmaios, problemas.

vaha
vaha incorretamente escrito e ele deve ser escrito como "VAHA (é um acrônimo)" sendo seu significado: VAHA é um
acrônimo usado no Canadá. VAHA inglês - é a agência de Vancouver para acessibilidade habitação, que se traduz em
Vancouver da Agência de habitação.

vaharada
Significa mau cheiro, cheiro desagradável, mau hálito. Emanação, tufo, tufillo, nevoeiro, fetiche, peste. Também pode
significar vaidade, orgulho, petulância, orgulho. Cheiro ou respiração de álcool que emana da boca de um aguado ou
bêbado.

vahido
Na Colômbia é o mesmo que vahyde, tontura, soponcio, desmaiando. Perda momentânea de consciência.

vahído
Na Colômbia significa desvanecimento, ajuste, desmaio, o efeito de sonolência. Eu desmaio, fraqueza, desencorajado.

vahídos
Você quer dizer a perda momentânea da consciência, tontura, vertigem, desmaio, desmaio, colapso, choque, ser
grogue, vaguido, síncope.

vaho
É um tipo de terapia que é feito para limpar as vias aéreas, vapor, névoa. Vapor expulsa os corpos sujeitos a ação do
calor. Exalação, névoa, vapor, ar, neblina, brilho, emanação, vaharina, respiração.

vailar
O termo correto é dança (com b). Significa move único ou escoltado para o ritmo da música, dançar, girar, balançar,
mover-se, saltando.

vairua
Vairua na língua Rapanui significa apenas espiritual, divina vontade. Parece que o Rapa Nui - dicionário de espanhol.

valar morghulis
É o nome do Capítulo XX do jogo dos tronos, série de televisão. Isso significa " Todos os homens devem morrer " no
ideolengua usado na série.

valborg
Em sueco significa bruxa. É um feriado pagão cujo nome completo é Valborgssoafton, que traduz a noite das bruxas.
É realizada na noite de 30 de abril na Europa Central. Entre as cidades que o celebram está Heidelberg (Alemanha
onde leva o nome de Walpurgisnacht).

valde
É um prefixo usado na Espanha. Significa vale de. É amplamente utilizado em Toponymics. Valdebebas e
Valdefuentes são dois bairros de Madri.

valdés
Valdes é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Valdés; nome correto )" sendo seu significado:<br>É um
sobrenome de origem espanhola presente em muitos países da América Latina. O nome de uma cidade espanhola, nas
Astúrias.

valdinienses
Significa nativos de Valdinia, um antigo assentamento celta na região da Cantábria da Espanha.

valdiviano
Significa natural, residente ou relacionados com a Valdivia. Valdivia é o nome de uma cidade chilena, é também o

nome de uma província naquele país. É também o nome de um município da Colômbia, no departamento de Antioquia.

vale
Na Colômbia, é um recibo ou documento que se compromete a um pagamento antecipado de uma dívida.
Comprovante ou nota resgatável. Dívida, nota de crédito.

valencia
É um sobrenome de origem espanhola. É o nome de uma cidade e uma província na Espanha. Em química é o poder
de combinante de um elemento químico, que é dado pelo número de elétrons que são desnecessárias ou estão
faltando para completar o último nível de energia. É também o nome de uma cidade da Venezuela, capital do estado
de Carabobo.

valentina
Valentina está incorretamente escrito e ele deve ser escrito como "Valentina ( nome )." sendo seu significado:<br>É um
nome de mulher, de origem Latina e significa forte e saudável. É um nome comum na Rússia.

valeria
Valéria escrita incorretamente e deve ser escrita como "Valeria ( nome )." sendo seu significado:<br>É nome significa
de uma mulher de Latino forte e corajosa Corajoso. Valerio versão masculina.

valeska
É um nome de mulher, variante de Valeria. É de origem Latina e significa forte e corajoso. Corajoso.

valgte
Valgte é uma palavra em língua dinamarquesa que significa selecionado, seleção.

valhalla
Em língua nórdica antiga significa Hall dos caídos. Majestic Hall na cidade de Asgard, governado por Odin, onde as
Valquírias são Odin é escolhido.

valicha
No Peru é a família e apocopada de chamar uma mulher chamada valeriana. É o nome de uma música típica peruana,
que narra o romance entre um professor e um de seus alunos que falhou. O autor é Miguel Angel Hurtado Delgado.
Diz-se que Valicha morreu mais de 100 anos.

validéz
Isso significa a legalidade, legitimidade, validade e autorização. Período ou termo, o lapso de tempo no lago é válido
ou admissível.

valientes
Pessoas com coragem, ousadia, que não têm medo, que têm coragem. Determinado.

valija
Saco de couro ou qualquer material grosso, com identificador ou identificador e utilizados para o transporte de correio,

mercadorias ou vestuário. É uma das maneiras de chamar a bagagem, viagem mala, bolsa, maleta, mochila, no peito.

valina
É o nome de um dos aminoácidos essenciais em seres humanos. Pode ser encontrada em banana, picles, chocolates
e frutas vermelhas.

valinchu
O termo correto é Valenchu. No México é o nome de Alcunha ou fase de Valentina Claus. Forma coloquial de sorteio
para Valentina.

valiosísima
Valioso superlativo. Significa extremamente valioso, de grande valor, de imenso valor.

valladar
Significa que cerc, cerca, fronteira com obstáculos. Também é um sobrenome de origem espanhola.

vallas
Significa que cerc, cerca, barreira ou aviso prévio.

valle
Nome dado a uma terra plana cercada por montanhas. Terra plana localizada às margens de um rio. Em Hidrografia é
o nome da depressão terrestre localizada entre dois aspectos. Parte inferior de uma onda ou onda. Parte contrária a
um bico. Na Colômbia, em nome de um departamento cuja capital é Cali. Sobrenome de origem espanhola.

valle de viñales
É uma localização geográfica em Pinar del Río, em Cuba. Foi declarado Parque Nacional natural. Pertence à Sierra
de los órgãos. O parque Valle de Viñales foi declarado patrimônio natural da humanidade pela UNESCO.

vallecana
Significa que se origina de Vallecas, que é nativa de Vallecas. Era o nome de um município da Província de Madrid,
atualmente anexo à cidade. Setor do Sudeste de Madrid. É o único nome-lugar que é preservado naquela região
como um distrito e é dividido em dois setores : Puente de Vallecas e Villa de Vallecas .

vallenato
Significa originário do vale, nascido no vale, referindo-se a área coberta pelo rio Cesar plana. Ritmo musical indígena
da área colombiana dos departamentos de Cesar e 40 de Guajira; Antiga província de Padilla, ) que agora é nacional.
Auto-designação popular do povo de Valledupar ( Gentile 41 Valduparense;.

vallenatólogo
Pessoa que acredita-se ou se orgulha de ser um conhecedor da música vallenato. Você ou a pessoa que aprecia
realmente gosto vallenato.

vallesano
Significa que vem ou é originário do Valle de Bravo, Estado do México, na República Mexicana. É também o nome do

seu time de futebol mexicano. Ele participa da Terceira Divisão e eles também são chamados los Diablos de Valle
Bravo.

vallisoletano
Significa nascido ou nativo de Valladolid (espanha), também de um município do Estado de Yucatán no México ou de
um município equatoriano ou cantão na Província de Loja. Pode se referir tanto à cidade quanto à província, no caso
da Espanha. Também pode ser dito no caso espanhol, pucellin (coloquialmente) e anteriormente eles também eram
chamados de pintians.

valonas esquinadas
Era uma espécie de ornamento militar antigo como um pescoço-tecido com pontas ou cantos. Havia também ondulado
ou arredondado. Pescoços de puntudos.

valor
Pode significar custo, preço, valor. Também pode significar coragem, coragem, coragem.

valorada
Significa apreciada, dar-lhe o mérito, dar-lhe importância. Reconhece que tem valor. Cotadas, prestigiado,
reconhecido...

valproato
É o nome de um produto químico com uma droga usada contra epilepsia e transtorno bipolar. É o mesmo ácido
valproico. É anticonvulsivante e comercialmente, encontra o nome de Depakene. Também conhecido como valproato
de sódio valproato ou valproato de magnésio.

valpróico
É o nome de um ácido (ácido valproico). Em química farmacêutica, é um medicamento para o controle da epilepsia. É
também chamado valproato ou valproato de sódio ou valproato de magnésio. Regulariza o humor.

valquiria
Significa mulher muito grande e atlética, mujeron, fortachona, guerreiro. Nome de certa feminina divindade menor da
mitologia nórdica. É o nome de uma mulher de origem Nórdica que significa guerreiro forte. Para a etimologia significa
"seletor de morto". Walquíria.

valseo
O termo correto é lá. É uma inflexão da balsa. Na Colômbia significa flutuar na água, sobreaguar.

valumar
Na Argentina significa carregar ou transportar objetos volumosos ou muito grandes.

valva
Cada uma das cascas de um molusco. Cada uma das conchas ou tampas de um bivalve. É o nome de uma cidade
italiana da província de Salerno. É o nome de cada uma das conchas ou cascas de um legume.

valvar contabilidad
Significa comparar, comparar, cotejar, confrontar duas contas. É estabelecer que não existem diferenças nas contas
carregadas por pessoas diferentes.

van
É o nome de uma cidade localizada no estado do Texas e outro na Virgínia Ocidental (West Virginia), nos Estados
Unidos. A Turquia é o nome de uma província na fronteira com o Irã e também o nome de um lago na mesma área.

vandalizar
Execute ações de vândalos. Tornar-se o protesto pacífico vandalismo, barbárie, pilhagem, devastação, predação,
violência, vandalismo e atrocidades.

vandos
Plural de Vando. Maneira de chamar os homens do nome de Servando. Significa aquele que mantém e defende. É de
origem latina. Lados com B, você quer dizer grupo, seita, gangue ou decreto, mandato, aviso prévio.

vanellus
Significa pequeno tsaranda ou rabisco. É o nome de um gênero de aves que pertence à família Charadriidae. Eles são
conhecidos como teros, pellars, caravanas ou veories.

vanitas
É uma palavra latina que significa vaidade, orgulho, arrogância.

vano
Isso significa que não é eficaz, é inútil ou estéril. Também na Colômbia, usamos como sinônimo para vazio, oco,
infrutífero, ilusório, injustificado, presunçoso.

vapeador
Pode se referir à pessoa que vapes ou inala vapor de água em vez de fumar ou também ao dispositivo eletrônico usado
para vaping.

vapeo
Efeito de ação e vaping. Significa inalar vapor.

vapor
Estado gasoso de um líquido que sofre calor. Gás, vapor, emanação, névoa.

vapuleado
É uma inflexão de vapulear. Isso significa dar um surra surra, espancamento, palmada, palmada, espancado, goleou,
esmagado, crítica, repreensão, admoestação.

vapulear
Significa também goleada ganhar forma irregular, Peneire, humilhar o adversário, raze, dançando.

vaquerita
Nas planícies orientais da Colômbia é o nome comum dado a uma vespa que coça bastante. Vaqueira diminuta.
Nome de uma posição na relação sexual.

vaqueta
Material com o qual luvas de segurança são feitas. É o couro bronzeado e macio.

vaquetata
vaquetata é escrito incorretamente e deve ser escrito como "vaqueta", sendo o seu significado: é o mesmo que do
couro. Couro de bezerro bronzeada. Almofada.

vaquetón
Vaquetón no México é o mesmo que o coiote. Pessoas que ilegalmente tráfico de imigrantes. Eles recrutam ônibus
carregados com imigrantes. Contrabandistas.

vaquiro
Na Colômbia Vaquiro é um sobrenome. Também escrevê-lo com B (cateto, mas em menos casos). Na Colômbia é
uma forma de chamar um javali, javali ou monte do porco.

vara
Na Colômbia é sinônimo de varan, galho, vara, bengala, clube ou estaca. É uma medida de comprimento já pouco
utilizado e é igual a 3 pés, ou seja, cerca de 83 centímetros.

varaña
Varana em hastes ou galhos finos de um arbusto ou árvore pequena folhagem. Na Colômbia também dizer chamizos,
latizal, mudas, barba por fazer.

varaño
O termo varano não existe em espanhol. Barano é uma linha de guadañado apenas de feno e dispostos no chão. Cada
um dos cortes sobre o feno de foice. É possível que eles queriam perguntar sobre Varano. Neste caso, é um réptil,
como lagarto. O Varano gigante é o mesmo dragão de Komodo.

varatijas
O termo correto é trinkets, com B. Na Colômbia, significa bens de baixo valor ou produtos de baixa qualidade.
Fruslerías, joias, bijuterias, imitações.

varato
O termo certo é barato. Significa pouco valor, baixo preço. No departamento de Tolima, Pan Viejo, pão no dia anterior.
Depreciado, desvalorizado.

vardar
É o nome de um rio da Macedônia, passando por Skopje.

varejón

Significa pessoa alta e magra. Haste longa, fina. Chamizo.

vargas
Vargas é escrito incorretamente e deve ser escrito como Vargas ( 41 próprio nome;. sendo o seu significado:<br>O
termo correto é Vargas ( nome próprio ). É um sobrenome de origem espanhola, muito comum na América Latina. É o
nome de um estado na Venezuela, cuja capital é La Guaira. Chamado de sobrenome do Presidente do Brasil Getúlio
Vargas. Nome de vários jogadores Latino ( Colômbia, Brasil, Chile, ) Do pântano onde ocorreu uma das memoráveis
batalhas do exército libertador contra os espanhóis, no departamento de Boyacá, na Colômbia.

variadex
É um sistema de aniversário ou Arquivolomia, este é um sistema que oferece um moderno método de depósito, o que
facilita o trabalho no escritório. É usado no México.

variador de frecuencvia
frecuencvia unidade é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Frequência conversor." sendo seu
significado:<br>O certo é " Unidade de frequência variável ". Dispositivo usado por amadores para localizar uma
determinada frequência. Rádio.

varicelas
Urticária ou pústulas e feridas causadas por catapora. Plural de catapora (doença). Pegadas deixaram por catapora
na pele, especialmente na face (manifesta-se com pequenos furos que permanecem na pele onde havia uma equimose
ou pústula). A varicela provoca muita coceira, queimação ou coceira.

variegado
Isso significa que ele tem manchas, manchas, que tem tons de várias cores. Manchado, pintado, manchado, em
mármore.

varilla
Longa e fina haste de metal. Barra de metal longa e fina usada na construção. Diminutivo de vara. Cada um do fio
metálico que forma um guarda-chuva ou uma em forma de guarda-chuva. Armação de metal de um espartilho.

varillazo
Golpe muito contundente dado com uma barra de ferro. É o risco que você corre ao enfrentar um taxista na Colômbia.

varillo
Na Colômbia e na gíria de viciados em drogas, é sinônimo de porro, cachorrinho ou bareto. Cigarro de maconha.
Ainda se discute se deve ser escrito com b ou v . Também barillo é o nome de um programa de computador ou
software de código de barras. É também um dos nomes comuns de uma árvore chamada Simphonia globulifera
científica da família Clusiaceae. Tem múltiplos usos (medicinal, madeiras, resinas inflamáveis, etc.). É abortivo.
Também é chamado de moronobea, maçã ou enxofre.

varitas
É o plural e diminutivo da vara. Implementar que usa mágicos em truques de ilusionismo: varinhas mágicas.
Coloquialmente na Colômbia, terra de pequena extensão.

varitazo
Bata com uma varinha. Varazo, reglazo. Antigo castigo para um estudante desjuiciado, indisciplinado ou rude.
Castigo físico em desuso, que são impostas aos alunos.

varon baron
Barão masculino é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Macho, Barão" sendo seu significado:<br>Os
termos corretos em ambos os casos carregam um til. Macho, significa sexo masculino, do sexo masculino. Também
na Colômbia é um sobrenome. Barão é um título de nobreza e na Colômbia, também é um nome de família.

varonil
Significa parente, relacionados ou relativo ao sexo masculino. É o antônimo de feminino. Masculino, em relação a
homens, dos homens, os machos.

varroa
É o nome de um ácaro que parasita em abelhas. Causa uma doença chamada varroose ou varroase. A palavra é de
origem latina e significa em homenagem a Varrón, dedicada a Varrón (Marco Terencio Varrón, um antigo soldado
romano).

varva
É o nome das finas camadas de sedimento que estão se formando no fundo dos lagos. Desenho, argila, excluir, nata,
sedimento, sedimentação anual.

varzea
Várzea é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Várzea", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
várzea. Não é uma palavra da língua espanhola, mas Português. Significa " grande extensão de terra plana; coberto,
barga, planície, vale a pena 34. Grande extensão de terra plana, planície, planície, valle, plano, luva ( colombianismo-)
Futebol improvisada em um campo vazio.

vasado
Na Colômbia, isso significa a quantidade de um líquido que se encaixa em um vidro ou um copo de enchimento. Copo
cheio, copo de flush.

vasijas
Nave plural. Elementos, geralmente cozimentos, que são feitos para conter líquidos ou outras substâncias.
Recipiente, tigela, pote, vidro.

vasquista
Uma pessoa que ama o basqueismo. Promove a cultura e a proteção do sentimento basco. Isso pratica ou promove o
basqueismo. Em relação ao basco.

vasta
Significa amplo, extenso, extenso, imenso, espaçoso, enorme, largo, grande, infinito.

vasticismo
É uma maneira de falar ou escrever com muito detalhe, história ou texto muito grande. Doutrina ou políticas ou mostrar

muito vasto. Com muitos atrasos. Piada, mamagallista.

vate
Um que diz prever o futuro. Mágico, magia de adivinho, Predictor. Também pode ser um rapsodo, iludido ou poeta.

vathu
O termo mais adequado é vathu. É um dos nomes de uma planta aquática. Junco, bayunca, Mayara, moro, vato,
totora, enea ou campanário. Usado em cestaria. O nome científico é Typha angustifolia e família Typhaceae.

vaticinios
Meios de presságios, previsões.

vaudo
Vaudo e Baudo são sobrenomes italianos. Vaudo é o sobrenome de uma cantora italiana chamada Roberta Vaudo.
Ele Baudó, assim, com b e com til. é o nome de uma cordilheira na Colômbia, no departamento de Chocó, na fronteira
com o Panamá. Nome de um rio colombiano no departamento de Chocó.

vaupense
Significa relacionado com Vaupés, relacionado a Vaupés, seja ao rio ou ao Departamento da Colômbia, cuja capital é
Mitú. Pessoa que vem ou reside nesse departamento.

vauriella
É o nome de um género de ave da família Muscicapidae. Eles são conhecidos como sundew folhas redondas ou
flycatchers.

vauxita
Existem vauxita e bauxita em mineralogia. O vauxita é um mineral de fosfato hidratado de ferro e alumínio, que foi
descoberto na Bolívia. Bauxita, é um tipo de rocha que consiste de óxidos de alumínio.

vaya o valla
São palavras homofonas. Uau, é uma inflexão go-to. Mude de um local próximo para um local mais distante. Cerca,
com ll, significa aviso, cerca, parede, cerca. Também poderia ser considerado baga, que é uma espécie de fruta.

vayan
É uma inflexão do go. Significa ir para lá.

vaya}
Go} é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Go, go" sendo seu significado: é uma inflexão do verbo ir. Você
quer indicar que você passa daqui para acolá. Que a retirada de onde estamos, para ficar longe.

vágido
Na Colômbia é o mesmo que vahyde, tontura, desbotamento, desmaios. É um termo usado pelos camponeses dos
departamentos de Tolima e Huila.

vándalo
Uma pessoa que se dedica a destruir ou danificar a propriedade pública. Bárbaro, Destruidor, Brutal, Prejudicial,
Selvagem, Predador.

várzea
É um tipo de floresta tropical, que se caracteriza como uma terra baixa alagável. É típico da Amazônia. As árvores
desta floresta têm aletones.

vástago
Na Colômbia é sinônimo de reprodutores, filho, leme, descendente, cachorrinho, herdeiro sucessor. Também é a prole
de uma planta. Bud, Bud, Bud, Bud. Também é possível fixar, eixo, haste e bar.

váter
Uma maneira aceitou em água 40 espanhol; água ou uater, ainda usado na Colômbia 41. Origina-se da palavra do
inglês watercloset. Quer dizer, casa de banho, sanitária, banheiro, WC, WC, WC, latrina.

vdfbvtgeyure
vdfbvtgeyure é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Geyure" no sentido de:<br>A verdade não acha que
tem algum significado. Não é uma palavra em espanhol. Se for esse Geyure é um sobrenome de origem húngara e
pessoas que vivem em New jersey ( 41 USADOS;.

vecerrector
vecerrector é escrito incorretamente e deve ser escrito como "One" sendo o seu significado:<br>Imediatamente abaixo
do gabinete do Chanceler. É quem está destinado a substituí-lo em caso de ausência temporária ou permanente.
Administrativamente, é responsável por algumas das funções que o reitor para suas ocupações não atinge comparecer
pessoalmente.

vecinalista
Pessoa propondo a proteção ou benefício dos vizinhos, bairro, bairro.

vecindad
Ele tem a qualidade do vizinho. Pertence ao bairro, morando muito perto ou no mesmo prédio. Um conjunto de
vizinhos. Vínculo da população concentrada no mesmo lugar ou local. Ligação entre os habitantes do mesmo setor ou
do mesmo bairro. No México é uma casa onde várias famílias diferentes vivem e geralmente alugam. Na Colômbia
dizemos inquilino. Proximidade, proximidade, convivência.

vecindario
Um conjunto de vizinhos. População concentrada no mesmo lugar ou lugar. Moradores do mesmo setor ou do mesmo
bairro.

vecino
Significa que você mora ou mora perto de nossa casa ou casa. Perto, adjacente, perto, residente, aldeão. Também
pode significar similar, similar, semelhante.

vector

Em Matemática , elemento do espaço vetorial e é representado por uma flecha. Em Epidemiologia agente ou
organismo que carrega, transporta ou carrega uma infecção ou um vírus, intermediário. Serve como um meio de
transmissão. Na Astronáutica é equivalente a transporte ou balsa.

vectora
É um tipo de letra, desenhada por Adrian Frutiger em 1990. É o feminino de vetor. Isso significa, agente causador, o
que conduz, ou produz.

vedettina
É uma marca de cuecas para a moça. Calcinha muito pequena para a senhora. Tipo de calcinha, sub-pândaco ou
cuco minúsculo.

vedija
Fechadura de lã não sem data. Cabelo ou emaranhado de lã. Lã enrificada.

vedijosa
Significa que ele tem cabelo desarmado. Significa emaranhado, emaranhado, sem amarras. Também pode significar
muita lã, lanosa.

veedor
Uma carga que se destina, é observar o comportamento dos outros ou o desenvolvimento correto de um trabalho.
Atento, vigilante, auditor. Em casas de Royal ou a nobreza, é a pessoa que observa que a atenção para o nobre é
correta, oportuna e adequada.

vega
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. Nome de um município colombiano do Departamento de
Cundinamarca. Significa parte mais baixa e fértil de um rio. Na Colômbia também significa costa, borda, margem do
rio. Terra que é formada pelo acúmulo de sedimentos no rapaz de um rio.

vegarse
vegarse é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Vingança", sendo o seu significado: o termo correto é
vingança. Significa vingança, retaliando por algo que nós violados antes. Agir violentamente, ficando mesmo.

vegas
Plural de vega. Significa costa, Costa de uma planície de inundação do rio, zona inundável. Espanha é o nome de
muitos lugares e também na Colômbia.

vegetariano
Uma pessoa que não come carne ou animal derivados. Pessoa consumindo vegetais em sua dieta sozinha. Fitofago,
fitovoro, herbívoro.

vegete
Inflexão de vegetação. Significa viver sem preocupações, viver sem se esforçar para conseguir o sustento, viver às
custas dos outros. Alimentar ou viver sem ter que trabalhar. Sobreviver, viver sem se mover. Vivendo sem
consciência disso, estando em estado vegetativo.

veguera
Nascido no vale de um rio. Da margem do rio. Na Colômbia e especialmente nas Planícies Orientais, é uma terra
muito fértil às margens dos rios. É também um tipo de chapéu de abas largas ou chaleira usada por mulheres.

veguero
Na Colômbia e especialmente nas planícies orientais a veguero é a pessoa que costumava crescer nas margens dos
rios, onde se acumulam sedimentos nas inundações. São terras muito férteis, mas correndo o risco de perder para as
culturas em crescimento novo ou inundações. Na loa colombovenezolanos liso é um tipo de muito elegante, chapéu de
abas largas. É você ao vivo ou crescido nas planícies dos rios. Que cultivada em áreas alagadas.

vehícular
Significa se relacionar com veículos, relacionados com carros.

veintena
É um conjunto composto por 20 elementos.

veinticuatro
Número. Duas dúzias ou as horas do dia. Na Colômbia é uma maneira de chamar uma cobra muito venenosa.
Também é conhecido como glang, fournarices, mapaná, Equis, rot, Nau,, cabeça de cadeado, mapanare ou tamanho
X. Seu nome científico é Bothrops asper e pertence à família Viperidae. É assim chamado, por causa da crença de
que, nesse período de horas, a pessoa mordida morre.

veintitantos
Significa muitos, muitos. Numerosa, quantidade.

veintiúnico
A Colômbia é uma maneira coloquial de dizer apenas, não tenho mais, eu só tenho isso, a última coisa que eu tenho.

vejador
Significa que dói, maltrata, que faz velhice ou velhice.

vejeta
Você quer dizer velho. A velha é pejorativa. Nome dado a uma canora avecilla.

vejete
Quer dizer velho, velho, velho esquisitão. Ele é usado de forma depreciativa.

vejiga
Pode significar saco, saco, bolhas, bolha, inflamação, inchaço, bambu. É também um saco em que a urina se acumula.
Órgão em que a urina se acumula, antes de ser evacuada.

vejigón
Aumento da bexiga. Na Colômbia pode ser uma bolha ou touro. Saco ou inflamação da pele que é preenchido com
água e é o resultado de uma queimadura. É também outro nome de uma doença animal, que também é conhecido

como antraz sintomático, antraz de pele ou antraz.

vejuco
É um pouco falso usado e irônicos de velhos. Mas acho que eles estão perguntando sobre o tipo de planta. Se assim
for, é o termo correto. Significa planta que tem sem caule lenhoso. Plantas que possuem o tronco longo, fino e muito
flexível. Liana, guaco, alpinista, guia de plantas.

vela
O nautica é o tecido ou pano que se desdobra então usando ar impulso um barco. O nome de uma das formas de
desportos aquáticos. Nome de um peixe marinho, considerado um dos mais elegantes e rápido. Seu nome científico é
Istiophorus spp. e pertence à família dos espadins. Também conhecido como billfish, billfish agulhas ou espadas. Na
Colômbia, a vela também é um sobrenome de origem espanhola e a mesma vela, esperma, candela. Movendo-se na
vela não é dormir, estar acordado.

velatón
Na Colômbia é um tipo de protesto ou manifestação que é feito especialmente à noite e consiste em colocar em um
determinado local velas acesas. Também pode ser chamado de esperma.

velázquez
É um sobrenome de origem espanhola. Sobrenome do famoso pintor barroco espanhol. conhecido como Diego
Velázquez e cujo nome verdadeiro era Diego Rodríguez de Silva e Velázquez.

velda
É que uma mulher de nome de origem muito antiga significa filha de Eva O nome de um navio é o tanque de óleo de
bandeira panamenha. Ancestral hipotético da aldeia da Cantábria.

velefique
velefique é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Velefique ( nome )." sendo seu significado:<br>Velefique é
o nome de um alto da Sierra de Los Filabres, Almeria e o nome de um município na mesma área.

veleidades
Significa mudanças de humor, sem razão aparente. Plural de velocidade. Significa capricho, frivolidade, mudança,
versatilidade, extravagância, excentricidade, desejo, raridade.

veleño
É um dos nomes comuns de algumas plantas venenosas do gênero Hyoscyamus (especialmente Hyoscyamus albus e
Hyoscyamus niger), são plantas herbáceas, da família Solanaceae. Veneno, beneno, meimendro, cachirulos,
sonolento, Morel, de tabaco ou de flor da morte são também chamados deles. Ele também diz veleño, meimendro ou
meimendro masculino para a Withania somnifera, da mesma família Solanaceae que é também conhecido como
bufera, oroval, vejiguilla, pretinha ou tomate do diabo. Na Colômbia, significa nascido, residente ou relacionados com a
Velez (um município no departamento de Santander). Também é um tipo de sanduíche com goiaba na mesma região e
com o nome de origem.

veleta
Isso significa que é executada ou movido pelo vento. Derrogatória derivado de vela. Um dispositivo que é usado para
indicar a direção do vento. É uma placa de metal muito leve.

velíz
O termo correto é veliz, sem tilde. É um tipo de bolsa pequena ou porta-malas, que é usada para viajar. Uma mala. É
semelhante a uma mala de viagem, na verdade vem da palavra francesa valise. Este termo é usado no México.

vellos
É plural de cabelo. Significa cabelo macio e curto cobrindo algumas partes do corpo. Cabelo, fiapo, cerda, fiapo,
puberdade, palhaço.

vellosidades
Significa pubescencias de cabelo, cabelos, fiapos, cerda, filamentos, tópicos. As vilosidades intestinais são alguns fios
que se projetam para as camadas do intestino, e cuja função é absorver os nutrientes da bacia do alimento.

vellón
Significa que ele tem muito cabelo, peludo, peludo, peludo. É o nome dado a toda a lã que é desarmada de uma
ovelha.

velocipedo
O termo correto é velociped, tilde. Era o nome dado a um veículo precursor da bicicleta, faltava pedais, consistia em
duas rodas e era conduzido com os pés.

velocista
É um tipo de atleta ou atleta está treinando para velocidade em corridas de Atletismo é velocista corre curta distâncias
como 100, 200 e 400 metros. No ciclismo são velocistas que se dedicam a velocidade pura, 200 metros lançado, Keirin
ou 1000 metros. Um bom sprinter ou finalizador também pode ser considerado um velocista.

velódromo
É um tipo de complexo desportivo onde o ciclismo de pista de competências, executar velocidade bem ou perseguição.

velózmente
Significa muito rapidamente. Rapidamente, raudamente.

velur
É o nome dado a um tipo de tecido grosso, tecido de algodão e semelhante à pelúcia.

velutina
Não é uma palavra na língua espanhola, mas Latina. Em latim significa aveludado, aveludado. Isso é um gênero de
moluscos marinhos caramujos ( ) Também é a adição de vários nomes científicos, como por exemplo de Vespa
velutina, qual é o nome científico do besouro asiático e Erythrina velutina, que é a árvore de mulungu, BH ou
chachafruto. Tecido velho como veludo ou seda.

velvetón
Também é chamado de veludo ou veludo grosso. É uma espécie de tecido fino e macio. Tecido delicado.

ven

É um ponto de viragem da exibição. Significa olhar, observar, ver. É também um ponto de viragem que vem. Significa
se aproximando, role para baixo até onde estou.

vena
Duto ou vaso que transporta o sangue de todas as partes do corpo para o coração para ser oxigenado. Veia é também
as costelas ou ramos que têm alguns insetos alados em suas asas. Parte principal de um texto ou uma narração.
Alma, essência, respiração, espírito, substância.

vena necrosada
Veia que adquire cor preto ou escuro, devido à morte de alguns elementos celulares no seu interior. Pode ser
temporária, se é produto de um sangue ou infiltração permanente se varizes produto de veias.

venablo
Pode ser o nome de um dardo, flecha ou lança curta que é usado para caçar. Arma de arremesso usada por
caçadores. Também pode significar gritos de raiva ou raiva.

venationes
Foi uma atividade grotesca e selvagem que ocorreu na Roma antiga. Venatio. Ela consistia na caça e matança de
animais selvagens, como uma forma de entretenimento em anfiteatros romanos antigos.

vendaval
Na Colômbia costumamos dizer Gale para um fenómeno atmosférico caracterizado por ventos muito fortes
acompanhados de chuvas e trovoadas. ventarron. Nevasca, ventos fortes, ventos com força de furacão.

vendedora de chance
Mulher na Colômbia vende El chance, um jogo de azar que consiste em tentar adivinhar quais serão os números
vencedores de uma loteria. Jogue diariamente e com diferentes loterias.

vendita
Atadura diminuta. Na Colômbia cura, Band-Aid. Bandagem adesiva usada para cobrir pequenas feridas.

veneca
Mulher venezuelana ou venezuelano. Embora muitos o considerem pejorativo, que a origem é realmente simples e
saudável, significa colombio-venezolana. Pessoa ou mulher que vive na fronteira entre Colômbia e Venezuela, que
geralmente tem duas nacionalidades, tem família em ambos os lados da fronteira e a identidade dos dois países. .

venecia
Cidade italiana famosa por seus canais e sua idílica gondola rides.

veneco
Significa que colombo-venezolano, que vive na fronteira dos dois países e tem as duas nacionalidades. Tornou-se
comum acreditar que só se refere ao povo venezuelano e que é pejorativo, mas não é bem assim. Na fronteira, há uma
grande troca e há uma verdadeira irmandade entre venezuelanas, a maioria das crianças passar uma ponte todos os
dias para estudar, chegar lá amigos e amigas, no futuro forma famílias colombovenezolanas e seus filhos podem ser
ambos lados. A fronteira existe apenas para os maus políticos e militaristas. Sobre delitos são dadas, mas não com o

termo veneco ou colombiano, mas com arruelas que são adicionadas. . . . . tal como acontece com qualquer outro
nome ou Alcunha.

venerado
Significa que é objeto de veneração e adoração. Que é considerado sagrado. Tratados com consideração, respeito.
Adorado, respeitado, honrado, idolatrados, reverenciado, admirado.

venéreo
Significa que se espalha ou transmitida por contato sexual.

venia
É uma saudação reverencial ou é um apoio incondicional. Significa aceitação, aprovação, consentimento, permissão,
autorização, suporte, conformidade, licença-consentimento. Também pode significar saudação, reverência, inclinação,
cortesia, homenagem.

venidero
Em breve, isso vai acontecer em breve, que é vir ou acontecer. Que está a caminho, que é a próxima entrada.

veniliornis
Significa pássaro que tem uma banda ou uma onda. É o nome de um género de aves da família Picidae. Eles são
conhecidos como carpinteiros ou pica-pau.

venirse a tierra
Cair violentamente, derrubar, derrubar. Refere-se a algo que é muito alto, que é alto ou que voa.

ventajas de multifacetico
Refere-se às vantagens que podem ter uma pessoa que pode ocorrer em aspectos, faces e facetas diferentes. É
definido como uma pessoa que é capaz de jogar várias profissões diferentes com solvência

ventanilla
Janela diminutiva. Janela pequena, geralmente rebaixada em uma parede fina ou em qualquer tipo de veículo (trem,
carro, avião).

ventaquemada
É o nome de um município colombiano, que pertence à Província do Centro no Departamento de Boyacá. Ali está a
Ponte Boyacá.

ventarrón ventisca
Ventarrón e nevasca são fenômenos naturais onde há a presença de ventos muito fortes.

ventearse
Significa tomar ar, aproveitar o vento, conhecido, fanning é, ventilação, respiração, orear é. Na Colômbia, também é
exalada significa cheirar, sentido, sentido, suspeito.

venticuatro
É um número. Duas dúzias. Número de horas do dia. Na Colômbia, o nome de uma cobra venenosa do gênero
Bothrops. Nós também chamamos de tamanho X, mapaná, cubarices.

ventilación
Ventilar ação ou efeito . Ação de permitir que o ar ou o vento entrem e circulem por um recinto. Ar.

ventilar
Está permitindo que o ar circule por um recinto. Ar.

ventolero
Na Colômbia Ventolero e melhores ventos ainda significa teimosia, tolice, obsessão, fixação, obstinação. Porfía,
insistência. Desejo fixo e recorrente ou idéia. Também pode significar ventisquero, um lugar onde o vento sopra.

ventosas
Contendo o vento ou ar. Bomba de vácuo para sugar. Elementos que usam um polvo para capturar suas presas.
Temporadas com muitas rajadas de vento. Na Colômbia, também dizemos chupas.

ventrílocuo
Literalmente, falando com o estômago ou a barriga. Ele é uma pessoa que modifica sua voz de tal forma que ele faz
parecer vir de outro lugar ou de longe. Parece que eles vão falar com bonecas ou animais. Eles tentam não mover os
lábios.

ventura
É um nome masculino. É de origem Latina e significa que prediz eventos happy. Felicidade, felicidade, fortuna,
oportunidade, oportunidade, sorte.

venus pandemus
Vênus Pandemus ou Afrodita Pandemus era a deusa do amor físico simples. Ela era filha de Zaus e Dione, a Afrodite
comum, a Afrodite do povo, la Afrodita Joven. Quando os filósofos gregos estabeleceram os dois Afroditas diferentes no
século v A.C., dividiu-os em Pandemus e Urania.

venusinos
Significa relacionadas com o planeta Vênus.

veña
Significa veia, veado também veio, consentimento, aceitação, consentimento, aprovação, aprovação, licença,
autorização, sinal ou sinal.

vera
É um sobrenome de origem espanhola e é que um nome de mulher de origem latina significa verdade, buscando a
verdade e fé.

veraces

Significa verdade, verdade, real. Eles não mentem. Firme à realidade.

veranero
Isso é típico do verão. Veraniejo. Resistência à seca ou que floresce no verão. Em Casanare, Colômbia, um tubo de
veranero não está seco. É um dos nomes comuns para o buganvil, buganvílias, trinitária, carmelita ou Santa Rita.

verano
É a época do ano da maior seca, baixa umidade. Tempo de baixa-mar. Temporada do ano que segue a primavera e
antes do outono.

veraz
Significa que fala a verdade, que é real, que é verdade. Significa verdade, verdadeira, sincera, confiável, franca, real,
autêntica.

verbasco
É um dos nomes comuns de uma planta, na Espanha. Também é conhecido como barbasque, candelária, berula,
casamo, verbasco, tripo, gordolobo e outros nomes. Seu nome científico é Verbascum thapsus e pertence à família
Scrophulariaceae.

verbe
Verbe escrito incorretamente e deve ser escrito como "Berbe", sendo o seu significado:<br>Acho que essa pergunta é
por Berbe. Significa ter barba, a barba. Na Colômbia, dizemos que ter chivera, chiverudo.

verbena
É o nome de um género e muitas plantas, quase todos os medicamentosas, herbáceas e sabor amargo. Erva santa,
erva de Santa Isabel, capim Santo, Yerbuca. O nome científico dos mais comuns é Verbena officinalis e pertence à
família Verbenaceae. Na Colômbia é um tipo de dança ou festa, com orquestras e ao ar livre. Numa festa, celebração,
justa, noite, festival.

verbenero
Pode ser um lugar onde verbenas (planta herbácea) abundam. Também pode se referir a uma pessoa que é viciada ou
gosta de festivais de aldeia populares (verbena). Ele participa das verbenas populares.

verbo errar
Significa cometer erros, cometer um erro, falhar, errar, falhar. Também pode significar vagar, vagar, caminhar sem
rumo, vagar, vagar. Vá e volte.

verboides
Disse verboides para inflexões verbais que parecem mais um substantivo, adjetivo ou advérbio do que uma forma de
conjugação. Geralmente nesses casos, o infinitivo parece mais um substantivo, particípio parece mais um adjetivo ou o
gerúndio parece mais um advérbio. Exemplos: 1. Para o caso de infinitivo do verbo parece substantivas. É que amor
e desejo não são os mesmos, o grau de engajamento é diferente. 2. Para o caso do particípio adjetivo-soando. Eu
gosto de comer ovo frito. 3. No caso do gerúndio que parece um advérbio. Quando a simultaneidade de ação refletida:
Eu estava tomando banho. Ou que indica o modo: Juanita veio correndo e chorando.

verciones
3.90m33 é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Versões.", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
versões. É a versão no plural. É cada uma das traduções do texto original. É a maneira em que cada pessoa diz um
acontecimento ou evento. Na arte e na literatura é a maneira como um trabalho é interpretado ou adopção de um texto.
Na medicina é para alterar a posição de um feto para facilitar o parto. Cada uma das modificações que são executadas
para um programa de software.

verdad
Isso significa a realidade, evidência, certeza, certeza.

verde
O nome de uma cor (o nome das folhas das plantas). Nome de um partido político de muitos países que se identifica
com ambientalistas. Sobrenome do futebolista italiano que joga no Spezia. Seu nome completo é Daniele Verde e
ocupa a posição de atacante. Sobrenome de um futebolista espanhol que morreu e cujo nome completo era Luis Víctor
Verde Ballesteros . O termo pode estar associado a plantas ou aspectos ecológicos. Sigla para "Viva o Rei da
Espanha". Grito de guerra dos torcedores do Atletismo Nacional da Colômbia. encaminhados para frutas, que é
imaturo, quer ainda não pode ser consumido.

verde amarela
Em português verde amarelo, verde e amarelo. Forma de chamar a camisa da Seleção Brasileira de Futebol ou da
própria seleção.

verdialba
Significa que combina as cores verde e branco. Mais uma das muitas formas de chamar a camisa e o fanático do
Atlético Nacional na Colômbia. Nome de um bar do Deportivo Cali e outro do Nacional.

verdugo
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. Uma pessoa que executa um preso no corredor da morte.
Torturador, mártires. Tipo de coisa usada pelo toureiro ou matador. Nome comum de uma ave carnívora de costumes
muito predatórios. Eles pertencem ao gênero Lanius (que significa açougueiro em latim) e à família Laniidae. Eles
também são conhecidos como promotores, warblers, aves de açougueiro ou pássaros empaladores.

verduguillo
É uma espada muito curta que é usada para a final dos touros. É uma penetração de espadilha coberta perto da ponta.
Curta o punhal, adaga ou faca. Punaleta. Na América do Norte é um dos nomes comuns de um pássaro carnívoro.
Seu nome científico é ludovicianus Lanius, pertence à família Laniidae, também chamada de Alacaudones.
Caracteriza-se pela inserção de suas presas (lagartos especialmente) em grandes picos ou árvores ou espinhos de
cactos.

verdulera
Na Colômbia pode ser uma mulher ou uma pessoa que cresce ou vende legumes, mas o maior significado é para uma
mulher que é muito rude e sóbrio, que não tem escrápulos sobre insultar ou lutar com os outros. Pachuco.

vereda
Em vários países em latim significa estrada, trilha, trilha. Na Colômbia é uma divisão política e administrativas das
áreas rurais do município, bem como as cidades são os distritos e comunas. Eles são executados por uma Junta de
Acción Comunal. Na Argentina, a calçada é zona pedonal entre edifícios e uma estrada. Percurso pedestre. Calçada,

plataforma, sardinel, parapeito.

veredita
Calçada diminuta. Significa caminito, pequena caminhada.

vergajo
Na Colômbia é um tipo de chicote, rejo ou cão apanhador poderia ser usado para punir crianças e flagelação das
bestas. Foi também uma maneira insultuosa para tratar crianças para castigá-los. Tinha um significado pejorativo que
ascendeu a preguiçoso, Lout, nádegas, preguiçoso, sem vergonha, sem vergonha, muergano. Membro viril de del toro,
caminho vermelho seco.

vergel
Lugar onde as plantas, flores frutas e vegetação em geral abundam. Pensil, jardim, floresta. Nome de uma fazenda e
um bairro em Ibagué. Nome de uma aldeia valenciana, na Espanha.

verguenzudo
verguenzudo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Verguenzudo.", sendo o seu significado:<br>Disse a
pessoa que você tem vergonha, dada a pena por tudo. Tímido, corou, retraída, gradiente.

verguero
Na Costa Atlântica colombiana e em algumas partes da Venezuela significa situação caótica, desordem, bagunça,
confusão, emaranhado, cabelo, briga, briga. Você também pode denotar muito, muito, infinito. Também no Náutico, é
o lugar onde as hastes ou mastros de pequenos veleiros são colocados.

verguero - verguera
Na Costa Atlântica da Colômbia significa bagunça, briga, cabelo, briga.

vergüenzas
É o plural de vergonha. Significa timidez, vergonha, corar, Peña, gravidez, vergonha, vergonha, escândalo. Na
Colômbia, por extensão: testículos.

vericueto
Site com difícil acesso. Lugar onde você só pode viajar com grande dificuldade. Estrada áspera, estreita e tortuosa.
Caminho acidentado. Complicação, dificuldade, revés. Algo que dificulta o desenvolvimento normal de um projeto. É
mais utilizado no plural ( vericuetos ).

verija
Na Colômbia e especialmente nas planícies do leste significam testículo, Geva. Significa, também, sob a barriga,
púbis, virilha. É mais usado no plural.

veril
Em algumas partes da Espanha, significa borda, borda, berm (beira da estrada ou estrada). Em relação à vera (borda,
borda. costa). Águas costeiras, fronteira marítima.

verífico
Acho que há uma tilde em verífico ou eles pedem a verdade. Neste último caso, significa que é verdade, é verdade, é
verdade, confirmada. Mas você pode estar pedindo para verificável, que é o caso que eu digo que não levaria tilde. Se
assim for, é um ponto de virada verificar que significa testar ou verificar se algo que foi duvidado, se é verdadeiro ou
verdadeiro (verdadeiro).

verja
Significa treliça, cerca, cerca, cerca, fechado. Na Colômbia é um tipo de metal fechado, grade.

verjas
É um elemento arquitectónico que é usado para fazer cercas ou divisões. Eles são geralmente ornamentação de ferro.
Treliça ou vedação para estreitar, perto, defender ou separando espaços, serve como proteção e como um ornamento.

vermibato
É uma maneira de chamar os Vermes. São medicamentos medicinais ou preparações que servem para combater ou
eliminar parasitas intestinais, também chamados de vermes ou "vermes".

vermivora
Isso significa comer worms ou vermes. É o nome de um género de ave da família Parulidae. Eles são conhecidos
como Rouxinóis, cerca ou você chipes.

vermivoro
O termo correto é vermívoro, Tilde. Significa que ele come vermes. É uma palavra composta de duas raízes latinas:
vermi ( verme ) e voro (que come).

vermo
É uma palavra de origem latina. Significa verme ou lagarta. Deriva da palavra latina vermis. Larvas de insetos.

vermutera
Relacionado com vermute. Vende vermute ou contém vermute. Tipo de bebida onde os lanches são servidos.

vernación
Em botânica é a forma como surgem as primeiras folhas de um broto. antes da abertura da filial. É um sinônimo de
prefoliacion (antes de formar as folhas).

vernaculos
vernáculo é escrito incorretamente e deve ser escrito como vernáculo til ( ) ele sempre carrega. sendo o seu
significado:<br>O termo correto é vernacular til ( ) ele sempre carrega. A área do site, lugar próprio, nativo, local,
doméstico, crioulo, indígena, tradicional, insito, inerente. Nomes comuns usados na região.

