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

verosim il
Il verosim está escrito incorretamente e deve ser escrito como "Aceitável", sendo o seu significado: o termo correto é
plausível. Significa que você pode acreditar, que é credível, verdadeiro.

verosimil
O termo correto é plausível (til). Significa que provavelmente verificável, demonstrável, credível, possível, viável, viável,
so-called, potencial.

verronizar
O termo correto é berronizar, com b. Significa que está cheio de gente de El Berrón, cheio de berronenses, fazê-los ou
acuen como berronenses. Berrón é uma cidade em Astúrias, Espanha.

versatilidades
Plural de versatilidade. Significa capacidade de realizar diferentes trabalhos ou comércios. É bom para muitas coisas.
Qualidade de ser usado de várias maneiras. Virando, mudando.

verschore
verschore é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Verschonen", sendo o seu significado:<br>O termo correto
é Verschonen. É uma palavra em língua alemã que significa substituto.

verseador
Na Colômbia e especialmente na costa do Atlântico significa menestrel, poeta, faz de persona você versos a vida e
todos cantando o tempo.

versero
No Cone Sul da América do Sul, é usada para significar fraude, golpista, golpista ou dizer galante, poeta, cortês,
atenciosa, um cavalheiro. Na Colômbia é um menestrel fazendo versos, que canta a vida. Verseador.

versuade
versuade é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Persuades", sendo o seu significado:<br>É uma maneira
errada de pronunciar a palavra convence, por pessoas com defeitos de discurso.

verter regar
Lançamento ou liberação de líquidos. Dreno. Significa drenar derramar, esvaziar, lançar, transferir, emprestar.

vertiginosas
Plural de vertiginosa. Significa que produzem vertigem. Eles causam medo, por serem feitos muito rapidamente. Eles
acontecem em pouco tempo. Rápido, rápido, precipitado, dinâmico, rápido, acelerado.

vertiginoso
Significa que causa vertigem, o que causa vertigem ou tontura. Também significa rápido, rápido, raudo, precipitado,
dinâmico.

vertir
Embora seja um galpão de média muito generalizada, vazio, forma de propagação, não é um caminho certo. O termo
correto é pour, que significa estouro, derramamento, vazio, um recipiente para outro ou de uma tigela no chão, um
líquido ou algo muito frequentemente como um pó ou farinha. Inflexões de derramar, deve começar com vert, portanto
dizer virtio ou farinha de milho é algo errado.

vervodea
vervodea é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Glib", sendo o seu significado:<br>Acho que a questão é o
palavreado. Meios, Desabafo, carrinho, chato e inútil do alguém discurso. Abster-se.

vesalica
É o nome de um prato da Sérvia. Em essência são tiras de carne assada.

vesánico
Significa loucura, loucura. Uma pessoa pequena, pessoa que perdeu a cabeça. Ele não pensa. Orate, perturbado,
louco, desafiado. Também pode ser sinônimo de louco, absurdo, extravagante, excêntrico.

vesdo
Vesdo é o nome de uma conta na Suíça de consultoria e engenharia empresa que trabalha para os países da União
Europeia.

vesga
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. O sobrenome do jogador de futebol espanhol, chamado Mikel
Vesga, que atua em Leganes.

vespa velutina
A coisa certa a fazer é Vespa velutina, porque o nome científico. Significa vespa pelirão ou vespa pelirpela. É o nome
científico de uma vespa. pertence à família Vespidae. É conhecida como uma vespa asiática. É muito voraz e
basicamente se alimenta de abelhas.

vespasia
Vespasia é um nome de uma mulher de origem latina e significa que ela parece uma vespa. Como uma vespa.
Variante , Vespasiana .

vespertilio
Significa acordado. É o nome de um gênero de e (morcegos).

vespertino
Isso significa que ele corre ou é feito nas horas da tarde. Isso acontece durante as horas da tarde. Na manhã
Colômbia é sinônimo de jornal ou notícia que circula à tarde. Em nosso país quase desapareceu os jornais da noite.

vestigio
Significa traço, pegada, traço, sinal, dica, trilha, trilha, resíduo. Memória, ruína, relíquia.

vestigios
Plural de vestígios. Significa traços, pegadas, vestígios, sinais, sinais, pistas, escos, destroços. Memória, ruína,
relíquia.

vestiglos
monstros é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Vestígios", sendo o seu significado:<br>Acho que eles
procuraram pedir vestígios. Significa traços, traços, traços, sinais, sinais, faixas, estelas, resíduos. Memória, ruína,
relíquia.

vestuario
Pode se referir ao conjunto de roupas de uma pessoa. Também para o local onde as roupas são trocadas ou as
roupas são fornecidas aos artistas. Na Colômbia é sinônimo de roupas, roupas, terno, roupas, roupas, roupas, roupas,
roupas, vestuário, vestuário. Maneira de se apresentar.

vestuarista
Pessoa que é responsável por fornecer os trajes para os atores do teatro. Pessoa fantasiada.

veta
Mineração é o mesmo que veia ou Recife. É uma massa mineral que encheu uma fenda rochosa.

vete
Inflexão para ir ou ir. Caminho imperativo para ir ou ir. Significa mudar daqui para lá, então é daqui para um lugar
remoto. Vá embora, vá, afaste-se.

veterana
Significa mulher adulta e experiente. Especialista, conhecedor.

veterano
Significa velho, major, tendo experiência, perito, perito, conhecedor. Militar aposentado, que participaram de uma
guerra. Nome comum para um pássaro, também conhecido como estrilda carinaranja, seu nome científico é Estrilda
amandava e pertence à família Estrildinae.

veté
Vetof, que significa censurar, opor-se, proibir, prevenir. Desaprovar.

vetona
Nome de um povo pré-romano que habitava o noroeste da Espanha e a Antiga Lusitânia. Nome de uma região
ocidental da Península Ibérica. Mulher ou pessoa que pertencia ao povo Veton. Nome de uma região que cobre as
províncias de Zamora, Salamanca e Ávila na Espanha.

vetusto

Significa velho, velho, velho, velho, velho, velho, velho, antiquado, caducifóus, disputa, decrépito, frágil.

vetuzta
O termo correto é antigo, com S. Você quer dizer muito velho, deteriorado, Ajada, velho, antigo, velho, arcaico, usado,
desgastado.

veví
Vevi não é uma palavra em espanhol. O termo correto é bebeu. Voltando-se para beber. Leve um líquido, leve álcool,
libar. Vevi ou Vevi é um lugar da Grécia ( 41 Macedónia; Onde foi uma batalha da segunda guerra mundial.

vexiloide
Significa que tem a forma de uma bandeira. Bandeira, galante, banner, banner, Banner. As bandeiras da antiguidade
que foram formadas com um pólo de madeira e em uma extremidade desgastaram peles, penas ou colares com dentes
e ossos.

vexilólogo
Uma pessoa experiente sobre vexame, que é a ciência que estuda bandeiras ou bandeiras.

vezao
Não é uma palavra em espanhol. Em meios bósnio amarrados, amarrado.

védica
Significa relacionadas com os vedas. Em sânscrito, língua significa saber, sábio. Faz referência aos livros loa antes do
hinduísmo, sagrado da Índia antiga.

vértigos
Plural de Vertigo. Você quer dizer tontura, tontura, desmaios, desaparecendo. Também pode significar velocidade,
rapidez, pressa.

viajero en yola
Marinheiro ou navegador de um veleiro muito pequeno e rústico. Na Internet ou computador pode ser um usuário de
Yola, navegador Yola, um construtor de sites para não-especialistas.

vialino, na
É o nome dado a um torcedor ou torcedor do time do Vial, da segunda divisão chilena. O nome completo da equipe é
Arturo Fernández Vial e está sediado na Cidade de Concepción. Sua camiseta é listrada preta e amarela (aurinegra).
Oficialmente está comemorando 117 anos de fundação.

vianda
Comida ou comida muito bem preparada. Significa prato, comida, envasado, delicadeza, comida, sustento. É usado
mais no plural. É bom comê-lo.

viandero
Uma pessoa que serve ou vende comida (fast-food).

viáticos
Na viagem, ou para controlar o deslocamento. Dinheiro que é dado aos funcionários que devem deixar em Comissão
fora da sede da cidade de trabalho. Eles são usados na própria viagem acusações como ingressos, hotéis,
combustível, pedágios, comunicações, etc. Uma taxa estabelecida nas empresas como compensação por ter de deixar
o assento permanente e regular de trabalho está incluída pelo dia. Retornando de faz Comissão um reembolso ou
retorno se você poupar dinheiro ou por outro lado, se você gastou mais legalmente, gastos são legalizados. Na
antiguidade, era um imposto que foi pago para mover-se por terra de um senhor feudal. Dentro de algumas religiões
cristãs é a extrema-unção ou a preparação para a jornada eterna do crente que está prestes a morrer. Sacramento.

vibráfono
É um instrumento musical de percussão, semelhante a uma marimba ou um xilofone, mas com a diferença que em
cada vibração plaquetas tem um ressonador tubo de ser ampla e, portanto, o som. As plaquetas são geralmente de
alumínio. É também chamado de vibrações.

vicaria de coro
O termo correto é vigário do coro. Que se refere o vicariato, Diocese ou venezuelano divisão religiosa que depende ou
é a Capital do estado do falcão e seus arredores.

vicario
Uma pessoa que representa ou substitui alguém de grande valor. Isso representa a mais alta autoridade. Pode
significar Bishop. Religioso de alta autoridade. Que ajuda ou substitui alguém em seus deveres.

vicecolista
Significa que ele divide o último lugar.

vicecolista
Significa que ele divide o último lugar.

vicentino
Que tem uma relação com Vincent ou San Vicente. Pode ser com San Vicente Ferrer ou Paúl de San Vicente. Padre
da Congregação Vicentina.

viceras
Instinto é uma maneira familiar ou coloquial de se referir ao Viceralgina. VICERALGINA é indicado para o espasmo
agudo do tracto gastrointestinal. Espasmo e discinesia biliar. Espasmo do trato urinário é apresentado em ampolas e
em comprimidos. Coragem, são os órgãos internos do abdome e viseira é a parte móvel de um capacete.

viche
Na Costa do Pacífico colombiano e especialmente entre as comunidades negras há um tipo de licor trabalhado.
Conhaque caseiro ou artesanal. Eles também escrevem com b.

viciosos
Plural cruel. Pessoas que têm vícios ou vícios. Desbridado, viciado em drogas, depravado, corrompido, imoral,
viciado, dissoluto.

victimario
Agressor de pessoa, pessoa que faz com que as vítimas cometer um crime. Assassino, ladrão, bandido, assassino,
assassino, criminoso, criminoso.

victoria
É sinônimo de sucesso, realização, conquista, triunfo, prêmio. Nome de mulher de origem Latina e significa que
triunfou. Diz-lhes familiarmente Vicky.

victoria principal
Victoria principal é escrita incorretamente e deve ser escrita como "40 principais vitória; Nome próprio ). "sendo o seu
significado:"<br>O termo correto é Victoria Principal. É o nome de uma atriz que atuou na série Dallas. Seu nome
completo é o principal problema de vitória e é de ascendência filipina. Ele nasceu no Japão e tem cidadania
americana.

vicuñas
Plural de vicunha. É o nome de um mamífero de camélidos sul-americanos. Seu nome científico é Vicugna vicugna é
a família camelídeos. Ela está relacionada com o lhama e alpaca. É também o nome de um município espanhol da
província de Álava. O nome de uma comuna francesa na região de Coquimbo, no Chile. No Chile é um sobrenome de
origem espanhola.

vida
Período de tempo entre o nascimento e a morte. Qualidade de seres orgânicos ou seres vivos. Capacidade de ser live
nascimento, crescer, reproduzir e morrer. Último nome do jogador de futebol da Croácia, cujo nome é Domagoj vida e
joga de zagueiro ou volante. O nome de um popular na década de 70, balada romântica.

vida perdurable
É um termo que aparece quase no final do Credo católico. Refere-se ao que cremos na ressurreição dos mortos e a
vida eterna, vida após a morte espiritual carnal. Em alguns países latinos, diz. 34.; . . . . . e acreditamos na
ressurreição dos mortos e um mundo futuro ( ou uma vida futura, ) , Amém.

video tape
Antigo método de armazenar arquivos de imagem, com o uso de fitas ou filmes. Vídeo. Fita de vídeo. Arquivo de
filme. A fita de vídeo é um termo em inglês para definir um arquivo de imagens em uma fita.

video-llamada
É um tipo de comunicação telefônica em que as pessoas que falam podem ser observadas diretamente (em tempo
real). Pode ser feito por meio de vários dispositivos (celular, computador. Tablet ) e por vários meios ou operadores
(Skype , Zoom , Microsoft Teams ).

vides
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. Plural de vinhas, uvas ou plantas de videira. É um sobrenome
originário da província de Navarra.

vidilla
Vida diminuta. Maneira depreciativa de se referir à vida. Vida de qualidade muito ruim.

vidua
É um género de ave da família vidua. Eles são conhecidos como viúvas ou atraem.

vieja
Mulher idosa, adulta. Na Colômbia é uma maneira amorosa de se referir à mãe. Mãe. Objeto de bastante tempo de
uso. Velha, de longa duração, avó, veterana, senil, achacosa, velha, usada, desgastada, ajada.

vieja gloria
Pessoa que há muito tempo tinha conquistas muito marcantes em qualquer campo, especialmente no esporte.
Referência esportiva.

viejecita
Diminutivo de velho e velha. Uma doce velhinha. A pobre velha, é uma poesia de Rafael Pombo.

viejenials
Forma coloquial e um pouco ofensiva para chamar os idosos, velhos ou idosos, especialmente por jovens.

viejo sol
"Viejo sol" é o nome de uma canção do cantor de rock argentino Daniel Melingo, no álbum H2O. Nome que foi dado à
moeda do Peru, que circulou entre 1931 e 1985. Foi substituída por Inti entre 1985 e 1991. De 1991 a 2015 a unidade
monetária foi chamada de "Nuevo sol" e a partir desse ano só é chamado de sol.

vielka
É um nome de mulher de origem polonesa. Significa magna, grande, superior, excelente, excelente, magnífico, o
melhor. Nome de uma apresentadora dominicana, chamada Vielka Veronica Valenzuela Lama. Ela também foi atriz e
modelo da TV mexicana. Nome de uma cantora folclórica mexicana chamada Vielka Nájera Vega. Vielka Gil, ela é
uma modelo panamenha. Vielka Rodríguez é uma apresentadora de TV equatoriana, da BLN La Competencia. Vielka
Prieto é uma modelo e cantora venezuelana.

vien japi
Vien japi é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Bem feliz"., sendo seu significado: "vien japi" (bem feliz), é
uma maneira muito bem-humorado e coloquial de tentar dizer muito bem, muito feliz. Ele é usado de modo jocoso
pelos jovens.

viento
O vento é o ar em movimento. É igualmente um tipo de instrumento musical, que seja jogado geralmente soprando.
Nome de uma bela canção de Pablus Gallinazus. É também sinônimo de gás, flato, ventoso, peido, flatulência. Na
Colômbia é uma expressão usada para animar ou aupar.

vierdes
É uma cidade da província de leão, ( Na Comunidade de Castilla-Leon ). Está localizado dentro de um parque nacional
chamado Picos da Europa.

vierten sus aguas
É uma inflexão de derramar. Isso significa que eles drenam, juntar-se, fluxo, Eles drenam. Eles indicam que as águas

desses fluxos são afluentes do outro maior ou superior. Aumentou o volume de água.

viga
Engenharia é sinônimo de apoio, base. Madero, traviesa, peitoril, dorminhoco, strut, post. Bloco de construção sobre a
qual repousa o peso do trabalho. Um suporte de teto. Impertinente ou madero, do qual é possível pendurar objetos
pesados.

vigatán
Significa que é originalmente de Vich, uma cidade na província de Barcelona, na Catalunha. Natural de Vich, um nativo
de Vich, que é relativo a Vich. Também pode ser usado como gentio de Vich, Vicense, Vigitano, Ausense, Ausetano ou
Ausonense.

vigesimosegunda
Significa que ocupa o 22º lugar em uma lista ou uma classificação. Aconteceu 22 vezes.

vigilia
Significa desvelar, insônia, falta de sono. É também o fato de estar acordado, vigilante, atento. Cerimônia que tem
lugar na véspera de um grande feriado.

vigintillón
Em Matemática é uma quantidade muito grande. É um seguido por 120 zeros e também é chamado de número de
Shannon.

vigorizándola
Significa carinho, alimentá-los, dando força.

vigorosa
Significa que tem muito vigor, muita energia. Forte, poderoso, vital, rápido, poderoso, energético. relutante, corpulento.

vigorosidad
Significa força, vitalidade. Característica ou qualidade do vigoroso. Poder, força, Verve, poder, energia, reciedumbre.

vigueta
É um diminutivo de feixe, feixe curto e feixe estreito, secundário. Pode ser de madeira ou metal. Em construção é uma
barra de ferro ou calçada laminado muito resistente.

vigüela
É uma maneira errada de se referir a vihuela, mas é usado e aceito no México. Instrumento de cordas semelhante ao
violão ou o bandolim, velho. Pressionado com um plectro.

vila
É um sobrenome no departamento de Tolima, na Colômbia. O primeiro aeroporto no interior da Colômbia é chamado
Ernesto Vila. É uma forma de Villa. Vila é uma vila portuguesa. Vila é o nome de vários locais: um na Argentina, uma no
Brasil e outro em Portugal.

vilano
Em Botânica é o conjunto de cabelos, cerdas ou escamas que beiram uma flor ou uma fruta. Cabelos podem ser
simples ou emplumados. Também é chamado de papus (ou papo). Pluma de cabelo apical.

vilela
É um grupo de línguas faladas pelos povos indígenas no norte da Argentina e em partes da Bolívia e Paraguai.
Relacionadas com o Lules e o Tonocotes. Povos indígenas que falam essa língua. Pessoas de Vilela é muito pequena
e ao vivo no Chaco, Santiago del Estero e Salta.

vilista
vilista é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Vilista ou onde..." sendo seu significado:<br>Vilista ou melhor
onde é um seguidor das doutrinas de Francisco Villa ( Pancho Villa ) quem era, entre outras coisas, a eliminação das
propriedades. Um apoiante do movimento político e social de caráter agrário, formada por Doroteo Arango no México (
Pancho Villa ) que ele procurou uma adequada distribuição da terra.

villa
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. Casa localizada na zona rural ou no interior. Casa de recreação.
É um tipo de assentamento em que as pessoas de empréstimo vivem e reflete maior hierarquia do que aldeia ou aldeia.
Era geralmente composto por um edifício principal onde os proprietários e outras casas ao seu redor viviam onde
parentes, parentes e trabalhadores viviam.

villagrán
VILLAGRAN escrito incorretamente e deve ser escrito como "Villagran.", sendo o seu significado:<br>É um sobrenome
de origem espanhola. É comum é o México. É um município do México, no estado de Guanajuato.

villana
Uma mulher muito má, antagonista de um drama. Indigno, cruel, má mulher. Ele também pode ser o único nascido em
uma vila, aldeia, local.

villano
Significa que você vive em uma vila, o que significa cidade muito pequena ou também é um assentamento no campo,
em uma fazenda ou casa fora da cidade. Também significa indigno, vil, mal, rugindo. Ele faz vileza, vilanias ou males.
Garoto mau.

villanos
Personagens maus e antagonistas da série. Base, vil e indigno.

villanuevero
Ele é o gentio dos nativos de Villanueva. Villanueva é o nome de vários municípios colombianos. Um está no
Departamento santander, outro do Departamento de La Guajira e outro do Departamento de Casanare. Há também
aldeias chamadas Villanueva na Espanha. Parente de Villanueva ou residente em Villanueva .

villaralbina
Mulher ou pessoa natural de Villaralbo. Significa que é nativa de Villaralbo, uma cidade espanhola na província de
Zamora. O que se refere a Villaralbo.

villaralbino
Significa que ele é originalmente de Villaralbo, uma cidade espanhola na província de Zamora. O que se refere a
Villaralbo.

villegas
Na Colômbia coloquialmente significa dinheiro, moeda. Também se chama Tevillegar. Em nosso país, é também um
sobrenome de origem espanhola, comum no Eixo do Café. Nome de uma cidade espanhola na província de Burgos.

villero
Significa que ele mora em uma vila. Na Argentina é depreciativo e significa que ele vive em uma vila de miséria, que
vive em uma favela ou favela. Na Colômbia villero é um favo de mel de vilas que é uma variedade de abelhas ou
abelhas.

villurca
É a chamada forma apocope ou coloquial Villa Urquiza, um bairro em Buenos Aires, Argentina.

villurquenses
É o adjetivo dos nascimentos em Villa Urquiza Buenos Aires, Argentina. Residentes em Villa Urquiza.

vilordo
Uma pessoa que vive sem incentivo para fazer alguma coisa. Preguiçoso, preguiçoso, ocioso, preguiçoso, gandul,
indolente, zangão, lento, pesado, personalizar, apático.

vimana
É o nome mítico que no hinduísmo recebe naves voadoras. É uma palavra de origem sânscrita. Em arquitectura é um
edifício piramidal com uma base circular. Em sânscrito significa ciência de medições ou medições. Levantamento. O
termo tornou-se generalizada para chamá-lo (Vimana ou vimanam) um Mandir, mondir ou mandiram, que é um templo
hindu.

vinazas
Eles são produtos derivados da destilação do mosto em fermentação de etanol. Eles podem ser de vários tipos de
acordo com sua origem a partir do melaço: milho, beterraba, cana de açúcar, agave ou cevada. Eles têm um alto teor
de matéria orgânica.

vincentina
Em relação a Vincen ou Vicenzo (que em espanhol é Vicente). Significa sobre Vicente ou São Vicente (quase sempre
referindo-se a São Vicente de Paulo ou São Vicente Ferrer). Freira da comunidade de São Vicente de Paulo, também
conhecida como Freiras da Caridade, Vicentinas, Vicentinas ou Paules. Nome de um pequeno município brasileiro, no
estado de Mato Grosso do Sul. Nome de um bairro da cidade de Quito, no Equador. Nome de um asteroide, dedicado
ao astrônomo italiano Vincenzo Cerulli.

vinchuca
Na Colômbia, é um inseto da família Reduviidae (são não mosquitos). Este termo é usado no Uruguai, Chile e
Argentina. Eu também conhecido como pito, chirimacha, chinchorro, chip ou bug preto. São sugadores de sangue e
pode ser vetor da doença de Chagas ou tripanossomíase. Seu nome científico é Triatoma infestans e o protozoário
parasita que pode ser transmitido é o Trypanosoma cruzi.

vinculado
É uma inflexão do link. Conectar-se ou ligar-se fortemente. Significa junção, gravata, bind, bind, relacional,
relacionada, família, append.

vindicativo
Significa rancoroso, vingativo. Inclinado à vingança, agindo por vingança.

vini
É um género de papagaios que existem no Purling. Eles são conhecidos como periquitos de Samoa. Eles pertencem à
família Psittaculidae. Apocope de Vinicius, jogador brasileiro do Real Madrid. Vini também é um prefixo que indica
relação com vinho ou videira.

vinifera
É uma palavra latina que significa produzir vinho. É o complemento do nome científico da vid, sarmiento, uva ou
videira. O nome científico é Vitis vinifera, que vinha de meios (sarmiento, parra, uva) que produz o vinho.

vinilo
Na Colômbia, o vinil é um tipo de tinta. Produto plástico de origem industrial de grande aplicação. Cloreto de vinilo.
Base de PVC.

vino tintillo
É um tipo um pouco mais leve de vinho tinto. Vinho tinto reduzido ou vinho tinto leve.

vinola
Na Colômbia é uma espécie de artesanato fazer rum e clandestina. Ele é obtido a partir da fermentação e destilação
de alambiques, de suco de abacaxi. A bebida inebriante costeira.

vinotinto
É o nome de uma cor, que é equivalente à cor do vinho, que é uma tonalidade escura da cor arroxeada vermelha ou
vermelha. Roxo. Apelido dado à seleção de Tolima em qualquer um de seus esportes pela cor de sua camiseta. Eles
também são chamados pijaos. Também é válido para seleções venezuelanas, pelo mesmo motivo. Nome de um belo
corredor colombiano cujo autor é Fulgencio García.

vintage
Significa retrô, velho, velho, de uma certa antiguidade. Na moda, isso significa traje que foi usado antes e que é
reutilizado ou atual. Foi elegante e de qualidade há muito tempo, tudo bem. A palavra como tal significa colheita,
vintage e é um anglicismo. para muitos, também significa reciclagem, reutilização.

violento
Significa veementemente, intenso, impetuoso, Brusque, furioso, irritado, forçado, torto, falso, forte. Isso age com
violência.

violetta
É um nome de mulher de origem inglesa e significa bela como a flor que leva seu nome. Duplo TT é a versão em
italiano. É o nome de uma novela argentina distribuído mundialmente pela Walt Disney. Cor violeta.

vipado
Vipitado ou Vipado é um afetado pelo vipit. É um novo termo que continuará sendo usado medicamente para se referir
a um Cov recém-vacinado e que tem como reação à vacina contra trombos. O termo VIPIT corresponde ao acrônimo
para trombocitopenia imuno-intrombótica induzida por vacinas (VIPIT : por Trombocitopenia Imunoúrtrica Induzida por
Vacina )

viper
É o nome de um novo modelo de carro esportivo Dodge 2021 (esta referência também tinha um carro esporte, de
1994). Em ciência da computação. É o nome de uma ferramenta para detectar plágio em obras escritas.

viperinos
Eles têm dividido ou clivada (dividir) linguagem. Associado com cobras e o chocalho (família Viperidae). As pessoas
lenguaraces, faladora, fofoqueira, lenguilargas, lenguonas, cizaneras.

vique
vique escrito incorretamente e deve ser escrito como "Vique ( nome )." sendo seu significado:<br>Vique é um
sobrenome originário de Navarra, espanhol.

viralización
Significa masificar uma informação. torná-lo muito popular ou conhecimento de todos.

viralizar
É massivamente ou popularizar as informações que aparecem nas redes sociais, quase em um vírus. Se espalham
como vírus.

vireo
Na Ornitologia, é o nome de um gênero de Aves Passerine e o nome de uma avecilla migratória americana e
observada sazonalmente no centro da Colômbia. Eles pertencem à família Vireonidae. Eles também são conhecidos
como Verderon, Juliano, Chibí Julian, Juruviara ou Chibí. O nome científico de uma das espécies mais representativas
é Vireo olivaceus. Nome de um campo de petróleo na Colômbia, operado pela Perenco Colombia.

virgo
Na Colômbia é sinônimo de virgindade, castidade. Algo também faz referência no recém comprada e novo, de novo.
Zero km. Hímen imperfurado. Signo dos nascidos entre 23 de agosto e 22 de outubro. Maior constelação que é vista
no céu.

virgoncho
Significa ingênuo, inocente.

virguelas
virguelas é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Varíola ou varíola melhor..." sendo seu significado:<br>É
uma maneira popular de ligar a varíola. Virguelas disse. Eles eram bolhas ou inchaços, formando-se na pele de
pacientes com varíola. Varíola era uma doença infecciosa, contagiosa, bastante grave, mesmo em casos levando à
morte. É considerada erradicada do planeta, bem como a bobina de Praga.

virgulilla
Linha horizontal, curta e fina que é colocada acima do n para formar nossa letra ñ.

viri probati
É uma expressão latina que significa "homens testados". Significa homens que foram casados e que são ordenados
como padres. Homens maduros de vida comprovada e dedicados à igreja.

viril himno nacional
Marcial. Para induzir o progresso e respeito.

viril himno nacional
Eles querem expressar é cantado o hino nacional com grande força, poder e graça. Viril, poderoso, determinado,
decidido, rude.

virilla
Significa saeta ou flecha pequena e fina. Flechita, saetica. Diminutivo de vira. Na Costa Rica é o nome de um rio e um
vale, que faz parte do Vale Central. Também diz virilla para as extremidades revestidas de um cordão (ponta, agulha) .
Ponta de flecha pontiaguda.

viringo
É uma palavra usada na Colômbia, especialmente em Tolima e Huila. Significa nu, eu empeloto, sem roupa,
encuerado, nua, pelada.

virolo
Na costa do Pacífico colombiano significa pessoa com olhos vesgos, squints, vesgo, bizcorneto, bisojo.

virome
Microbiologia é o termo usado para definir o metagenomes viral de espingarda ( Comunidade viral associada com um
ecossistema particular ou holobionte ).

virosis
É o nome dado a todos os tipos de doenças causadas por um vírus. Doença infecciosa causada por um .

virtud
Qualidades ou aspectos positivos de uma pessoa. Outros sinónimos são poder, mérito, benefício, característica,
atributo, dignidade, Temperança, nobreza, honestidade.

virucida
Viricida ou viricide é uma droga que é capaz de matar ou remover um vírus. Para curar a ação ou os efeitos de um
vírus.

virulencia
Significa força, intensidade, violência, grau de patogenicidade. Força do mal de uma doença.

virulento
Produzido por um vírus. Que se manifesta com intensidade. Isso significa que ele atua com sarcasmo ou ironia.
Zombando de sarcástico, satírico, irônico, cáustico, corrosivo.

virus
Em Biologia, Medicina e Microbiologia é um tipo de microrganismo que se reproduz rapidamente e pode produzir
infecções graves. São microrganismos patogênicos (agentes microscópicos infecciosos) e acelulars, que só podem ser
reproduzidos dentro das células de outros organismos vivos. Na ciência da computação é um programa prejudicial ou
prejudicial que é inoculado em um software ou em um computador ou computador para alterá-lo ou danificá-lo. A
palavra latina vírus tem origem grega e significa toxina, veneno.

virusa
Na Colômbia significa moeda, dinheiro, nota, prata. Dinheiro, circulando, marmaja.

viruta
Os resíduos de madeira que permanece quando escovar. Rijo e finas tiras de madeira. Nome de um comediante
mexicano, chamado Marco Antonio Campos, companheira eterna de Capulina (Gaspar Henaine Pérez).

vis
Na Colômbia é abreviação de Habitação de Interesse Social. Trata-se de um programa habitacional subsidiado, para
habitação inferior a 150 salários mínimos.

visajes
Visaje plural . Na Colômbia e na língua popular, significa ser visto, ser descoberto, ser mostrado, ser anunciado,
desistir. Permita que outros assistam ou descubram você. Atos ou sinais que avisam a presença de alguém em algum
lugar ou o que fazem. Por dicas de extensão, testes, sinais, manifestações, pegadas, faixas.

visceras
O termo correto é vísceras (com acento). Chamado de miudezas para todos os órgãos, contido dentro do tórax e
abdômen. Intestinos, estômago, digestivo. Miudezas.

viscoso
Na Colômbia significa aderente Gummy, muco espesso, cremoso, pegajoso, pegajoso, adesivo,, gorduroso, coloidal.

viseras
É o plural de viseira. A viseira é a parte frontal da tampa tendo destinados a proteger-se dos raios do sol. É também
como parte independente, junto com a fita ou similar ao sistema de apoio de cabeça. Também é a parte móvel de um
capacete.

visicitud
O termo correto é vicissitude, primeiro vai um c e, em seguida, o s. É uma alternância de eventos positivos e negativos
ou de prosperidade e adversidade. Alterando circunstâncias, variabilidade. É uma palavra que significa revés,
obstáculo, adversidade, calamidade, afugia. Avatar, Mudança, Transformação .

visionaria

Uma pessoa que tenha qualidade para analisar as informações atuais para declarar possíveis desenvolvimentos ou
fatos futuros. Você pode prever o futuro ou você tem visões. Tem revelações sobrenaturais.

visiones
Significa que as aparências, alucinações, sonhos, imaginações, ilusões, sonhos, fantasias, fantasmas, abordagens,
pontos de vista, perspectivas.

visires
Plural de visir. Na época dos Califas, ele era um funcionário que atuou como conselheiro político ou primeiro-ministro.

visivilizadas
visivilizadas é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Visível", sendo o seu significado:<br>O termo correto
é visível. Quer dizer que eles devem ser visíveis, pontos de vista, que adquiriu notoriedade, que levam em conta.

viso
Na Colômbia significa reflexão, flash, brilho, brilho, aparência, aparência. Cor, sombra. Também é usado para chamar
uma antomanta ou fundo transparente usado por mulheres a saia. Também pode significar otero, loma ou mirante.

visones
É o plural de vison. É um mamífero de mustelídeos que está à beira da extinção pela alta demanda por sua pele, a
indústria de peles. Muito caros casacos são feitos com a sua pele. Seu nome científico é Mustela lutreola. Família
Mustelidae.

vistazo
Na Colômbia que é usado como um sinônimo de malhada, espreite. Olhada rápida em algo.

vistióse
É uma inflexão do figurino. Significa roupas colocada, abeto vermelho é, usando o adorno, vestir o fato, é trajear.

visto
Pode ser um ponto de viragem para ver ou vestir. Significa olhar, rever ou usar, carregando, vestindo, olhando.
Também significa revisado ou verificado. Visto bom, significa aprovação, certificação, aceitação.

visvaporú
Maneira popular de chamar o Vick VapoRub. É um produto farmacêutico comum amplamente utilizado como
descongestionante nasal e para aliviar sintomas frios comuns.

vitalicia
Dura uma vida inteira. Fique até eu morrer.

vitalicio
Dura até o fim dos dias, durando uma vida inteira. Dura até ele morrer.

vitalidad
É uma qualidade ou qualidade de ser vivo que se manifesta em perfeito estado de saúde ou de saúde. Força,
dinamismo, vitalidade, energia, vigor, coragem, força, brilho, saúde.

vitanco
É um dos nomes comuns de uma planta que tem usos medicinais, especialmente como apaziguador. Seu nome
científico é Rhodiola rosea e pertence à família Crassulaceae. Produto que é extraído de Rhodiola. Rhodiola rosea,
rodia, raiz dourada.

vitango
É o nome de uma droga naturista usada para curar o estresse. É obtido na planta chamada rhodium ( Rodholia rosea
da família Crassulaceae .

viticultor
É o nome dado à pessoa que se dedica a cultivar a videira. Pessoa dedicada à viticultura (cultivo de videiras).

viticultura
É a atividade agrícola que se dedica ao cultivo tecnológico da videira. Cultivo técnico de uvas.

vitíligo
Vitiligo é uma doença de pele, caracterizada pelo aparecimento de manchas brancas na pele. Na Colômbia foi também
referido karatê, mas esse termo agora é raramente usado. Despigmentação da pele devido à falta de melanócitos.

vitores
O termo correto é elogios com til. Estão gritando ovação ou aplaudindo alguém. Significa ovações, elogios,
exaltações, gritos, viver.

vitri
É o nome de uma torre ou arranha-céus da cidade do Panamá. Ele consiste de 75 andares e tem uma altitude de 281
metros. É sobre a Avenida Paseo del Mar. Vitri é um prefixo que significa vidro.

vitrina
Rack ou vitrine feita de vidro para mostrar em doces e doces e se é grande, para indicar bens. Ato de exibido ou
exibido. Mostrario, exposição, janela, vitrine.

vitrola
Dispositivo antigo que reproduzir música através da inserção de moedas e a seleção de músicas. Muito velha vitrola.
Radiola, gramofone.

vituperios
Plural de vituperio. Significa repreendo, censura, reprovação, recriminação, calúnia.

vivac
Significa acampamento improvisado. Você pode se referir a um soldado, uma alpinista (alpinista) ou um

reconhecimento. Ele é usado mais para indicar que você dorme pendurado de uma corda). Dormir entre uma bolsa ou
saco de dormir (sleeping bag) para o clima.

vivaracho
Na Colômbia significa astuto, astuto, desonesto, foi expulso. Também significa marrullero, mañoso ou perspicaz. Ele
pretende enganar os outros.

vivat imperator in aeternum
" Imperator VIVAT em aeternum " É uma locução Latina significando " Viva o Imperador sempre "

vivenciando
É uma inflexão da experiência. É para viver uma experiência, suportar, sofrer em carne e osso. Experimentar, testar,
suporte, sofrer.

vivenciar
Significa sensação ou experiência que o outro tem. Entra no lugar do outro. Apoiar o outro. Sinta-se experiências em
primeira mão de outro. Viver, suportar, sofrer, experimentar, apreciar.

vivencio
É uma inflexão de vida. Significa viver, vivenciar, apoiar, sofrer, sofrer. Viva a experiência que outro teve. Entre no
sapato de outra pessoa. Suportar o outro. Sentir as experiências de outra em sua própria carne.

viveza
É a nitidez para reagir rapidamente, em qualquer situação e seguir em frente. Astúcia, habilidade, destreza, agilidade,
lucidez, sagacidade.

vivi
Vivi é o nome de um lago e um rio na Rússia. É o nome de uma cidade na República Democrática do Congo. Vivi é o
nome de um rio em Puerto Rico. Na Colômbia é a família e apocopada de chamar uma mulher chamada Viviana.

viviana
É o nome de uma mulher de origem celta e significa o pequeno. Há variantes vivian e Bibiana. Viviana também é o
nome de um gênero de insetos diptera (classe mosca), que pertence à família Tachinidae. Algumas espécies desse
gênero de insetos podem ser usadas no controle biológico.

vivida
Viveu (sem acento), é uma inflexão de viver. Significa ser existe, permanecem, sobreviver, sobreviver, habitar, habitar,
residir, coabitar, sentir, experiência. Vivo (com acento) é um adjetivo, significando verdadeiro, realista, verdadeiro,
autêntico, notório.

vividor
Na Colômbia, ele é uma pessoa que vive nas costelas dos outros. Deitado, parasita, gandul, pardal, ferreiro, sablista,
drone.

viviidor
viviidor é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Playboy", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
lifestyler. Na Colômbia, nós usamos o termo lifestyler para designar uma pessoa que leva a vantagem da ingenuidade
ou a nobreza de outros. Parasita gorron, sabreur, zangão, gandul, desonestos, goterero, Canal, inclinando-se.

vivir con holgura
Significa viver com conforto, com boa solvência econômica.

vivir con solvencia
Viver confortavelmente, não sofrer de necessidades econômicas. Vivendo com tudo o que você precisa.

vivisectra
Corte ou dissecação de um animal vivo, para observar como seus órgãos funcionam. Vivissecção.

vivito y coleando
É uma locução muito utilizada na Colômbia. Significa saudável, encorajado, livre de todo o mal. Vigoroso, forte,
saudável. Também pode significar completo, completo. Curado, recuperado. Refere-se sobretudo a alguém que
estava muito doente e se recuperou totalmente na medida em que já pode realizar qualquer atividade sem qualquer
restrição.

vivo
Significa que ele tem vida. É uma inflexão de vida, que pode significar ser, existir, sobreviver, habitar, morar, residir. Na
Colômbia significa acordado, astuto, espirituoso, vespa, astuto.

vizco
O termo correto é estrabismo. Significa olhos tortos, torcida olhar, olham estrabiada. Uma pessoa que sofre de
estrabismo. Bizca olhar vesgo.

vizcondesas
Consorte de Lady ou cônjuge do Visconde. Nobreza de título para uma senhora, imediatamente abaixo da Condessa.

víctor
É um nome masculino de origem latina e significa vitorioso, triunfante. Aquele que triunfa, vitorioso.

víreo
O termo correto é Verio, sem sotaque. É o nome de um género de aves da ordem Passeriformes e o nome de uma ave
migratória, observado-se sazonalmente no centro da Colômbia e América. Eles pertencem à família Vireonidae.
Também conhecido como Verdilhão, julian chibi, juruviara ou chibi. O nome científico de uma das espécies mais
representativas é olivaceus Verio.

vírgen
Significa puro, intacto, imaculado, puro, casto. Descoberto ou intocado. Mulher sem teures. Nome pelo qual Maria, a
Mãe de Jesus, é conhecida.

vírica
Significa relacionado ou produzido por vírus. Viral.

vírico
Significa que ela está relacionada a vírus, que é causada por um vírus. Infecciosa, viral.

vístula
Vístula é escrita incorretamente e deve ser escrito como Vístula, é nome sendo seu significado:<br>O termo correto é
Vístula, é nome próprio ( em polonês Wista ). É o nome do maior rio da Europa Oriental que deságua no mar Báltico.
É o rio mais importante da Polónia.

vítores
Significa aplausos. Gritos de exaltação e louvor. Ao vivo, aplaudindo de pé.

víveres
Eles são todos os elementos, produtos ou suprimentos que são vendidos em uma loja, mercado ou empinar. As
disposições necessárias para sobreviver as pessoas ou um exército. Remessas, suprimentos, compras, rancho.

vladi
É a maneira familiar e aparada de chamar aqueles chamados Vladimir ou Vladimir. Vlad também é usado. Vladimir ou
Vladimir são nomes de origem eslava e significam "Príncipe da Paz". Em espanhol, Bladimir ou Bladimiro também é
válido.

vocear
É anunciar através do uso de voz, trompete. Na Colômbia é anunciar algo a gritar, gritar, anunciar, oferta, gritando,
gritou estão alardeando, divulgar, publicar.

vocecita
Voz macia e fina, voz diminutiva.

vocero
Pessoa que faz anúncios, dá avisos ou carrega mensagens. Porta-voz, emissário, representante, delegado. ,
comunicador, anunciante.

vociferaba
É uma inflexão de gritar. Significa grito, grito, grito. Falando de forma forte e agitada. Grite descontroladamente.

vociferaba
É uma inflexão de gritar. Significa grito, grito, grito. Falando de forma forte e agitada. Grite descontroladamente.

vocifero
É uma inflexão de gritar. Significa falar muito forte e com raiva, gritar, chorar, uivar, chorar.

vodrio
vodrio é escrito incorretamente e deve ser escrito como porcaria. sendo o seu significado: o termo correto é ínfima.
Guisado de mentira, Ratatouille, (mistura na Colômbia), significa mistura. Coisa mal feita ou de má qualidade.

vogar
O termo correto é bogar (com b). Significa tomar, beber ou passar uma fluido equitação. Este termo é usado na
Colômbia. Acabamento forte. Vogar (com v) é o nome de uma pequena cidade na Islândia.

volada
Na Colômbia significa que não sabe como se controlar, impulsivo. Que age de forma precipitada e imprente.
Veemente, arrebatado, impetuoso, ardente, impensado.

voladero
Na Colômbia, ele significa ravina profunda, Gorge, Cliff, Cliff, Cliff, penhasco. Descida abrupta, precipício. Local onde
parapentes podem ser liberados. Que você pode voar, que permite voar.

voladora
Significa que voa, viaja pelo ar.

voladores
Panfleto Plural. Significa que voa, pode voar. Na Colômbia é um jogo de rumble pirotécnico, também chamado por
algum foguete. Consiste em uma vara com pólvora em uma extremidade e um pavio ardente.

voladura
Ação ou efeito de voar, no sentido de explodir ou explodir. Como atacar os guerrilheiros usando explosivos em linhas
de transferência ou oleodutos.

volandas
Significa muito rápido, com pressa, leve, rápido. Também pode significar que ele subiu do solo pela ação do vento, que
voa pelo ar.

volantero
Uma pessoa que dedica-se à condução. Que seu trabalho é estar na frente do volante. Na Colômbia é também a
pessoa que se dedica a entregar panfletos, ou documentos escritos de propaganda.

volantines
Na Colômbia, dizemos volantinos para acrobacias infantis, que consistem em girar apoiando-se nos braços estendidos.
Transforma.

volar sincronizadamente
Significa voar na mesma direção e na mesma velocidade e que as mudanças de direção também são feitas ao mesmo
tempo. Voos acrobáticos no grupo que fazem todas as suas manobras em um mesmo tempo. Pode ocorrer na
exibição dos voos acrobáticos, voos de lutador para atacar aeronaves ou voos de bandos de aves migratórias.

volatilidad
Em química facilita com que uma substância evoque ou converte a vapor. Isso significa qualidade ou capacidade de
evacular facilmente. Você pode voar facilmente. Na economia é a instabilidade de preços em um mercado financeiro.
Qualidade a ser volátil.

volcanico
O termo correto é vulcânico, com til. Significa relacionado a um vulcão, que origina ou deixa um vulcão. Nasce em um
vulcão.

volcarse
Na Colômbia é o mesmo que girar ou colocar (referindo-se a um veículo que perde sua verticalidade). Inverte, fique
com os pneus próximos ou em cima. Regar a carga. Também pode significar lutar, correr, se esforçar, se esforçar, se
interessar. Também é possível usar o termo para indicar uma avalanche de pessoas para um local definido e em um
curto espaço de tempo.

volei
É a forma apocópia de chamar o esporte de bola voadora ou vôlei (vôlei ou vôlei).

voleibolista
Ele é um atleta que pratica o esporte do voleibol.

voleta
Está fazendo de bobo. Ter comportamento inadequado, grotesca, ridículo ou cartoonish. Na Colômbia, virar é
inapropriado lybeers, fazendo o urso ou fazendo um tolo de si mesmo.

volga
Volga, além de ser o nome do maior rio do continente europeu, é o nome de uma região econômica na Rússia (também
chamada de Povolzhie) e outra na Bulgária (também chamada de Kamar ou Bolgar), é o nome de um planalto e uma
colinas na Rússia, em polesden s de Kazan, Tatarstan. É também o nome de duas cidades nos Estados Unidos, uma
no estado de Iowa e um em Dakota do Sul. É também o nome de um dos asterioides muitos do cinturão de asteroides
(1149).

volo
É uma palavra italiana para voar. Na Itália, há um grupo musical chamado Il Volo (The Flight), que realiza crossover
clássico. É um trio masculino, composto por um barítono e dois tenores. Na parte central da Colômbia dizemos bolo
(com b) para a abóbora, que é uma planta cucurbitate.

volteretas
Na Colômbia significa curvas, pipas, empinou, saltos, acrobacias, cabrestantes.

voltinismo
É um termo usado em Biologia e faz o número de gerações ou graus de prole que uma espécie tem por um ano.
Escalas de descendência, descendentes, gerações.

voltió

O termo correto é girado. É uma inflexão da aleta. Significa transformar, de volta, virar, saltar, rolar, saltar, dump,
derrubar, derrubar, talo, mudar. Na Colômbia, que dizemos que é Volt ou virar para indicar que alguém trocou os lados,
equipe ou partido político.

voluble
Isso significa que você pode mudar facilmente. Instável, inconsistente, variável, caprichosa, mudou.

voluntarios
É o plural de voluntário. Uma pessoa que exerça uma actividade de sua própria vontade, sem ser forçado e sem
esperar recompensa ou compensação por este trabalho.

voluptuosidad
É o grau de intensidade para ser propenso aos prazeres da carne, luxúria e sensualidade e sexo.

voluptuoso
Propenso a prazer ou os prazeres do sexo e da carne. Que faz, produz ou inspira sensualidade ou luxúria.

volusiano
Era o nome de um Roman Emperor, filho de Cayo Vibio Treboniano Galo e Afinia e César. Ele governou entre 251 e
253, quando foi assassinado. Seu nome foi apagado do honorários inscrições.

voluta
Dizer que é em forma de espiral. Isso parece como uma espiral. Em forma de caracol. Também é um gênero de
moluscos de conchas grandes e grossas, lesmas ou conchas. Ornamentação das capitais. Ondas, formando a
fumaça.

volver a la carga
As forças armadas, ataca o inimigo, reiniciando um ataque.

volver a las andanzas
Refere-se a uma pessoa que se repete uma abordagem negativa e que foi acreditado para ser superado. Uma recaída,
recaída, piorar.

vomitivo
Item, ou medicamento utilizado para produzir vômitos. Indução de vômitos, resultando em náuseas. Nojento, imundo,
fétido, desagradável.

vomito
É uma inflexão de vômitos. Significa esvaziar o conteúdo do estômago através da boca, retorno. Se sentir náuseas,
jogando, jogando, expulsar, jogar, revelar, descobrir.

vorágine
É uma mistura de sentimentos muito fortes e desenfreados. Redemoinho de paixões intensas. redemoinho muito
intenso de vento ou na água. Nome de um romance do escritor colombiano José eustacio Rivera. Também

associamos a palavra Maelstrom com floresta tropical ou florestas muito densas. Selva.

vorona
Vorona v, é o nome de um satélite da União Soviética, que foi enviada ao espaço em 1958 (Vorona-1). Boroña, b, é um
pedaço de pão, migalha.

vortice
O termo correto é Vortex (com acento). Centro ou olho de um furacão. Parte central onde um fluxo origina-se em uma
espiral. Origem ou centro de um redemoinho ou banheira de hidromassagem. Hélice. É um termo usado em dinâmica
dos fluidos. So-called portal temporário para outras dimensões no espaço-tempo.

vose
É um acrônimo. Corresponde à "versão original legendada em espanhol". Classe de filmes que vêm legendados em
nossa língua.

voseo
É uma forma de conversa onde alto-falantes ou interlocutores são sobre você e não você ou o seu. Em algumas partes
da Colômbia é muito comum, por exemplo, em Medellín, Antioquia e na Argentina e uruguaio.

votar el chupo
Na Colômbia, é sinônimo de maturidade e conquistar a independência. Retirado o controle pai. Assumindo as
responsabilidades de forma solitária e independente. Ser autónomo.

votivo
Isso significa que ele é apresentado como uma oferta como um voto ou promessa. um voto ou uma promessa.

voto
Cédula que introduz o eleitor em uma urna, mostrando quem escolhe. Sufrágio. Também pode significar promessa,
oferta, oferta, compromisso, especialmente no caso de religiosos).

voto popular
Sufrágio do povo. Eleição, supostamente democrática. Suposta forma de democracia, para escolher seus líderes.
Sufrágio, eleição, votação.

vox
É uma palavra latina que significa a voz. Em Espanha, é um extrema-direita espanhola partido político, fundado há 5
anos e é presidido pelo Conde de Santiago Abascal.

voz de trueno
Voz muito grossa e grave. Voz rouca e forte.

voznar
É a maneira de chamar a ação de emitir sons roucos ou baixos. Graznar, emissão de gritos, crepitação.

vómer
Em Medicina e Anatomia é o nome de um osso plano da face, vertical e voltado para a frente. É o que separa no nariz
as duas narinas ou o mesmo septo nasal.

vótice
O termo correto é Vortex (faltou o r). Quer dizer centro do furacão. Turbilhão de vento que se move rapidamente e
levanta poeira e lixo. Porta de entrada para outra dimensão.

vu
É a unidade básica para medir a LOUDNESS ou o volume de um som particular. É a abreviatura de VU e da unidade
de volume de palavras em inglês (que significa unidade de volume).

vudú
Na língua africana nativa significa espírito. É uma mistura de crenças religiosas cristãs e animistas africanos e
fetichistas. Eles praticam sacrifícios de animais em rituais e comunicação com os deuses transe. É praticado muito no
Haiti.

vuelacerca
No jogo de beisebol é um morcego muito longo e inatingível. É um sinônimo de Homero (Home run em inglês). É mais
usado no plural: jateado.

vuelacercas
Na gíria do jogo de beisebol é o mesmo que Home Run, um tiro em que a bola sai do estádio ou diamante.

vueltas
Plural de retorno. É o nome de uma dança típica de Antioquia, na Colômbia. Curvas, rotações, rodeios, ignora,
piruetas, pipas.

vueltos
Na Colômbia significa mudança, devolvido. Dinheiro que o vendedor dá ao comprador por ter pago mais do que
deveria. Mudança que é entregue pagando demais.

vulcanita
É uma rocha eruptiva do vulcão. Ebonite. Borracha preta e muito difícil.

vulcanizada
É um ponto de virada de vulcanização. Significa adicionar enxofre à borracha natural, para dar-lhe maior resistência,
permeabilidade, durabilidade e elasticidade. Aqueça a borracha crua na presença de enxofre.

vulcanizado
É uma inflexão para vulcanização. Significa a adição de enxofre à borracha natural para dar-lhe maior elasticidade,
impermeabilidade e resistência. Processo industrial que consiste em Adicionar enxofre à borracha natural.

vulcano

Vulcano é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Vulcano ( com letras maiusculas )" sendo seu
significado:<br>Vulcano ( de latim vulcanus ) Era o Deus dos vulcões e do fogo na mitologia romana. Vulcanizar é
capa, com peças de borracha, com o uso de calor. Vulcanizada, encauchetado.

vulgares
Pode significar próprios homens ignorantes, da aldeia do uso atual, o domínio de tudo, popular, comum, ordinário,
usual, comum, geral, simples, plebeu, sem educação. Também pode significar tachas, damascos, rude, palavras de
baixo calão, pedestre.

vulgaridad
Significa palavrões, palavras soez, grosseria, vulgaridade, insulto, alho, blasfêmia. Feito ou dito por uma pessoa rude e
imprópria.

vulgaridades
Plural de vulgaridade. Significa palavra soez, grosseria, insulto, alho, blasfêmia.

vulnerable
Significa que é susceptível de ser afectado. Sensível, frágil, fraco, indefeso, sem proteção.

vulnerables
Isso significa que ele pode ser danificado afetadas física ou moralmente. É o plural de vulnerável. Sensível, fraca,
impressionável, sensível, indefesa, frágil, desprotegida.

vulnere
É uma inflexão infractora. Significa dano, prejudicar, ferido, ferir, afetam, ferir, infringir, violar, transgredir.

vulpeja
É outra maneira de chamar a vadia. Também é chamado de vulpécula ou raposa. Eles compõem uma tribo chamada
Vulpini da família Canidae.

vulpécula
É outra maneira de chamar uma vadia, rapaciosa ou vulpeja. Pertence à Tribo Vulpini da família Canidae. Também
em Astronomia é o nome de uma pequena constelação. Está localizado no Hemisfério Norte, dentro do Triângulo De
Verão. Em latim significa raposa, raposita, putinha.

vulpinas
Isso significa que se parece com o Fox. Relativo ou relacionado com a Fox ou Fox. Mostrando as qualidades de uma
raposa. Bom olfato. A raposa também vai dizer vulpeja ou vulpecula ou raposa. Vulpine ou vulpina é também um dos
nomes comuns do Carrizo, carricera, barba de bode, burro palha ou cauda de raposa. Seu nome científico é
Andropogon bicornis e pertence à família Poaceae.

vulvodinia
É uma mulher perturbada que se manifesta com dor, ardor ou irritação na área vaginal. Dor crônica na vulva. Use
roupa interior muito apertada tem muitas causas, entre outros.

vulvovaginitis
É uma inflamação e infecção da vagina. É também chamado de vaginite. É produzido por uma alteração no equilíbrio
de bactérias que normalmente vivem na vagina, quase sempre causado por agentes externos. Vaginose. Algumas
bactérias que produzem são a Candida e o Tricomona.

vúmetro
Em comunicações é um dispositivo que serve para medir a sonoridade ou volume de um áudio. Medidor de volume ou
intensidade sonora de um áudio.

vyshyvanka
É uma palavra em língua ucraniana e você quer dizer bordado. É também o nome que recebe uma peça de roupa,
muito semelhante a uma camisa, típica da Ucrânia e que se caracteriza por ter muitos bordados. Também se chama
Sorochka ou camisa de Ruthen.

w
Duplo V ou dobleu. Depois do caractere letra da língua espanhola. Sinalização de uma partida por vitória Walkover,
também é marcado como w. ó. o que significa que o adversário não compareceu, retirou ou foi desclassificado. O
nome de uma estação em Bogotá, Colômbia.

waca
É uma palavra de origem quechua. Huaca, guaca ou wuaca também são usados. Na Colômbia, tesouro enterrado,
tesouro escondido, enterro. Também significa cofrinho. Vaso de argila no qual relíquias são mantidas. Enterro
indígena. Pode significar tumba, tumba, enterro. Local sagrado e adoração aos mortos.

wacatay
wacatay é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Guacatay" no sentido de:<br>Melhor diria guacatay. Este
nome de origem quechua é conhecida no Peru para grama Tagetes minuta, da família das Asteraceae. Você também
pode encontrar é com outros nomes, tais como epazote, fedendo a grama, capim Santo, hortelã preto e aymara
wacataya. Seu aroma é muito penetrante, mistura de hortelã, manjericão, limão e estragão. Seus fabricantes de
perfume são alguns pequenos pontos laranja, localizados nas bordas das folhas, onde se concentram seus óleos
essenciais.

wacha
É um termo usado na Argentina. Também é usado guacha ou huacha . Significa órfão, abandonado, sem pais.
Também significa pessoa de entranhas ruins, mal, maldade. Também é usado para chamar de plantas de plantas
inúteis que surgem espontaneamente em uma cultura.

wachar
Significa glimpsing, olhando, observando, vendo, observando, espionando. Vem do relógio de palavras inglês, o que
significa também o anteriormente rerelazionado.

wachiman
Na Colômbia wachiman ou g'achiman significa diretor, vigilante, cuidador. É um anglicismo para Watchman. Em outros
lugares, os termos também são usados em espanhol. sereno ou noturno (na Colômbia, dificilmente os usamos).

wachiturra

Significa rapaz inútil, incapaz, inepto, patife. Você pode dar-lhe o significado de uma prostituta.

wai
O acrônimo para Web Accessibility Initiative. É uma entidade que publica acessibilidade à Web. Faz parte do World
Wide Web Consortium.

waila
Waila defende " O que eu estou olhando, " ( Que eu estou olhando para ). É um auxílio para os jogos em consoles.
Fornece informações sobre os blocos, sem ter que abrir uma interface diretamente.

waipa
WAIPA escrito incorretamente e deve ser escrito como "WAIPA é uma sigla..." sendo seu significado:<br>É a sigla em
inglês do mundo-Associação das agências de promoção de investimento do - inglês mundo Associação de investimento
promoção agências ( WAIPA ). Foi criado em 1995 pela UNCTAD. A partir de 2015 o baseia-se em Istambul e tem 170
países membros.

waistline
É uma palavra em inglês que significa cintura, cintura : Medida que resulta da medição da circunferência corporal na
altura do umbigo. Cinto.

wakala
wakala escrito incorretamente e deve ser escrito como Wakala ou ECA. sendo o seu significado: o termo correto é
wakala ou ECA. É uma expressão para denotar descontentamento, para dizer que tem gosto ruim, ou que tem cheiro
muito ruim. Desagradável, maluco, feio.

wakandiana
Significa sobre Wakanda ou originário de Wakanda. É o nome de um país fictício criado pela Marvel Comics e
supostamente encontrado na África Central.

walanday
walanday é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Gualanday", sendo o seu significado:<br>Gualanday,
guandalay ou walanday é uma árvore de bignoniaceae a família, ocorre em lugares tropicais e existem em quase todo o
continente da América ( Nome científico: Jacaranda copaia ). É a mesma Jacaranda. Na Colômbia, há também uma
pequena aldeia perto de Ibagué, capital do departamento de Tolima, chamado Gualanday.

walgino
Na mitologia Esóica, era o nome do Deus dos rebanhos e do gado.

walkirias
É o plural de Walquíria ou Valquíria. Tirando as divindades germânicas, é nome de mulher. Na Colômbia, há um cantor
muito bonito e famoso chamado Olga Walquiria Sanchez, que é a filha de um grande compositor Tolimense, José Faxir
Sánchez. Os Walquirias, é também um pedaço da música de Richard Wagner, também conhecido como o desfile dos
Walquirias e faz parte de uma ópera de mesmo nome.

wallabid

Wallabid, wallabi ou melhor Ualabi, é o nome que se refere a algumas espécies de cangurus pequenos. Eles
pertencem à família Macropodidae.

wallhack
São duas palavras da língua inglesa, não é o espanhol. Significa de parede parede, parede, parede e hack é corte,
arquivando, raspagem. É algo como uma parede, um jogo que tem muitas variantes ( é feito com bolas, com pintura,
com água, com bolas de neve onde há 41 estações;. Na Colômbia o jogo da parede também dizemos queimado ou
digitalização.

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

wambee
É o nome de um instrumento de cordas musicais e arcos (cordofone) de origem indiana. Há também a palavra
Wembee ou Guembe, que é o nome de um Bioparque na Bolívia em Santacruz (é uma borboleta). Biocenter é também
o nome de um arbusto da família das aráceas. Seu nome científico é Philodendron bipinnatifidum.

wambra
wambra é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Guambra" no sentido de:<br>Wambra ou melhor ainda
guambra, significa índio ou mestiço de crianças. Criança de pele escura. Na Colômbia, dizem-lhes para guambitos ou
guipas que vêm da mesma raiz quechua. Usou o termo no Equador e no sul da Colômbia.

wampis
É o nome de um povo indígena peruano, também conhecido como Huambisas, localizado nas províncias de
Condorcanqui na Amazônia e o Datem del Marañón em Loreto. Wampi índios são a alta cabeceira do Rio Morona.

wanacu
É o quechua palavra designar ou nomear os guanacos.

wanderina
Refere-se aos torcedores ou a um torcedor do time wanderers de Valparaíso ou do Santiago Wanderers, no Chile. A
Palavra é de origem inglesa e significa andarilhos,,, viajantes, nômades, globetrotters, caminhantes. Ele também é
chamado de Buenos Aires.

wanderlust
Inglês é um termo usado para denotar uma paixão por viagens e aventura.

wando
Nome de uma ilha da Coreia do Sul e um condado na mesma região (está localizado ao sul do país, na província de
Jeolla do Sul). Nome artístico de um falecido cantor e músico brasileiro, chamado Wanderley Alves dos Reis.

wangdafa
Lugar onde itens de origem chinesa são vendidos, geralmente bugigangas e cachivaches. Mercado chinês ou
mercadorias contrabandeadas. Itens que não são originais, falsificados, copiados (chiviados) .

wantan
É o nome de um prato de gastronomia chinesa. É essencialmente uma massa fina e irregular que pode ser preenchida
com carne de porco picada. Pode ser comido em sopas ou apenas como um bilhete. Também é conhecido como
wonton ou wanton. É de origem cantonês.

wanton
Massa recheada com carne ou legumes da gastronomia oriental (China, Coreia, Japão). Eles são semelhantes a um
ravióli, mas maiores em tamanho.

wantu
É um aplicativo para jogar Android do Google, para facilitar as comunicações.

wao
No sul da Colômbia e equador, indígena, criança indígena, guerreira. Nativo, nativo desta região.

wara waa
O termo correto é Guaragua... ou melhor ainda o Guaragua. É um nome muito tradicional de rua Quito, porque
normalmente é o encontro de artistas, boêmios, artistas e amantes site. Warawaa em quechua significa com
decorações exageradas, muito enfeitadas, emperifollada, com muitos ornamentos. Assinatura ilegível, emaranhada.

waranga
Waranga é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Waranga ou guaranda." sendo seu significado:<br>É um
grupo étnico do Equador, estabeleceu-se na parte central da província de Bolívar, Cantão de Guaranda. Também
chamado de Guarandas. Eles vivem entre 2.500 e 3.500 metros de cordilheiras dos Andes.

waranggono
É uma dança ritual tradicional da Indonésia. Ele também informa o warnggono para o traje branco que é utilizado nesta
dança e disse isso a bem, a cada um dos dançarinos para participar nesta dança ritual tradicional.

warapera
warapera é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Warapera" ou "guarapera." para ser o seu
significado:<br>Warapera ou Guarapera é o mesmo. Uma pessoa que é dedicada a preparar e vender guarapo ou
warapo. A guarapo geralmente é feito com ( 41 cascas de abacaxi ananas; que ele é definido para fermentar em água.
Na Colômbia a guarapo é vendida nas ruas como refresco.

waray
waray escrito incorretamente e deve ser escrito como"Waray Waray." sendo seu significado:<br>Waray Waray é o
nome de uma árvore que tem o nome científico de Sideroxylum Martichodendrum ( ou Sideroxylum borboni ). É
caracterizada por madeira amarga e difícil para que ele não sofre ataques de insetos. É o gênero Sideroxylum e à
família Sapotaceae. Outros nomes são Caimito, Manilkara, Mamey, Maduraverde.

wardrobing
Não é uma palavra na língua espanhola, mas inglês. É uma forma descarada de deixar para baixo. Trata-se de
comprar um item, usá-lo e devolvê-lo e pedir reembolso. Usado principalmente com ferramentas e roupas finas.

waren
É o nome de uma cidade na Alemanha. Fica no estado de Mecklenburg-Pomerânia Ocidental. Está localizada às
margens do Lago M'ritz e tem contato com outros como o Melzer e o Feisneck. É uma palavra em alemão, o que
significa que eram.

warmi
Warmi na língua quíchua significa fêmea, fêmea, fêmea. Fernanda Warmi significa garota.

warmigu
É uma palavra da língua que quíchua significa mulher, mulher bonita. Atraente.

warwolf
Você quer dizer lobo de guerra, lúpus ware (latim) ou Ludgar (francês). É o nome de uma arma pesada usada para
destruir os muros ou paredes. Também conhecido como almajaneque, Trebuchet, trabuquete, joga pedras. Ele foi
inventado na Escócia.

was wenn es auch sie trifft
Auch sie trifft em alemão significa " Também é verdade... " Foi wenn, deve ser escrito como foi quando " Foi quando...
"

wasap
Atualmente aceita-se a usar os termos wasap e wasapear em espanhol. O primeiro termo, wasap refere-se a cada uma
das mensagens que é enviado através de um telefone celular, usando o aplicativo WathsApp. Desta forma, wasapear,
é trocar mensagens de duas ou mais pessoas, a mesma maneira e com o mesmo aplicativo. É muito útil porque
permite o transporte, bem como mensagens de texto, envio de fotos ou documentos digitalizados.

washington
A capital dos Estados Unidos. Último nome do primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. Estado
dos Estados Unidos cuja Capital é Olympia.

wata
Muito salino ou barriga grande. Barrigota, panzota.

wate
Em chili significa bater com a palma da mão na cabeça de outro. Também designa uma objeção antiga e danificada,
inútil ou frágil. Erro dizer wzter, que significa banho, banheiro ou água.

water
Dependência da casa destinada a realizar necessidades fisiológicas, como urinar e defecar. Na Colômbia ainda é
usado e é sinônimo de banheiro, banheiro, banheiro, banheiro, banheiro, banheiro, banheiro, banheiro, banheiro, pia,
banheiro. É um anglisismo e é apocope de inacoplamento aquático. Água em inglês, significa água.

wawita
É o mesmo que guagueita ou huahuita. Nos países sul-americanos da influência quechua, significa criança pequena,
bebê.

wayuña
Wayuna ou wayuna não é uma palavra em língua espanhola, mas a língua quíchua que significa cesta, cesta.
recipiente para recolher frutos. Burro, cesta. No Chile, dizem que wayuna a um saco, bolsa, mochila ou jiquera, usado
para coletar frutos ou produtos agrícolas.

weba
No México significa preguiça, preguiça, marasmo. Também significa fraqueza. Apatia, desânimo.

wellneds
Não é a língua espanhola, mas palavra de língua inglesa. Significa bem-estar.

werdandi
O termo correto é Werdandi ou Verdandi ( 41 próprio nome;. Werdandi ou Verdandi é o nome de um dos três Norns
principais da mitologia nórdica e corresponde a tornar-se, o que tem de acontecer.

wetware
Literalmente em inglês seria louça molhada, corpo molhado. De acordo com o Prêmio Nobel de Biologia Gerald
Edelman é o mesmo cérebro, que ele define como uma selva úmida de neurônios ou alguns "conjuntos de neurônios
que competem com outros pelo domínio ao responder a um estímulo"

white
É uma palavra em inglês que significa branco, pálido. Claro ovo em inglês. É o nome de um condado no estado de
Arkansas (EUA). É também um sobrenome nos Estados Unidos e na Colômbia: Edward White foi um astronauta dos
Estados Unidos. Eva White é uma das mais famosas casas de noivas em Bogotá.

whwn
WHWN é a abreviatura de " 39 o; s quente, 34 39 o; s não;. Isso significa " O que é quente, o que não é ". Na Colômbia,
que dizemos que é quente, quente, fazer, acabamento original.

widget
É um termo em inglês, que é usado em ciência da computação. Significa artifugio ou dispositivo de janela. É um
pequeno aplicativo ou programa que é usado para facilitar o acesso a funções frequentemente utilizadas. Na
Inglaterra, também é um dispositivo que ajuda a manter uma cerveja gelada, mas sem refrigerá-la.

wila
Na América Central significa mulher jovem. Garota, garota, empregada, mocinha. No México significa prostituta. Na
Colômbia coloquialmente Huila ( Departamento ).

wild card
Significa literalmente curinga. Estes são termos de inglês. Pode ser traduzido como curinga ou cartão convite (ou
carta). É algo que é especialmente usado no tênis e em grandes torneios. Também pode ser usado em alguns casos
para completar ou preencher uma cota de participantes, pela ausência obrigatória de um dos inscritos por doença,
lesão ou dispensa de participação.

wili

Na Colômbia Wili, Willi ou Willy são os apocópicos mais usados para aqueles chamados William ou Willington. Nome
de um dos membros da banda dinamarquesa de rock "Jensen". O nome dele é Wili Jonsson. Nome de uma estação
de rádio em Connecticut. Nome de várias peças musicais de Jazz, do álbum Dark Magus, do trompetista e compositor
Miles Davis.

wilimole
No México e especialmente em Oaxaca, é um dos nomes de uma planta de usos culinários. Também é chamado de
chirimole, guasmole ou guaxmole. Na língua totonaco é chamado ixquihit , . Folha de Bexo. Em Chiapas é chamado
g-irimul. É usado para fazer a toupeira amarela. Folhas e frutas são usadas. Parecem folhas de banana e servem
para embrulhar tamales. Seu nome científico é Renealmia alpinia e pertence à família Zingiberaceae.

willay
É uma palavra da língua quechua. Você quer dizer notícias, sinal, aviso, anúncio, comunicação.

willca
É um sobrenome boliviano. Willca ou " o temível Willca " É o apelido que é reconhecido para Pablo Zárate Willca, foi um
líder indígena boliviano, que alcançou o posto de coronel no exército

willer en español
WILLER em espanhol é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Willer", sendo o seu significado:<br>É um
nome de homem de origem inglesa, protetor de significado, que fornece proteção. Eles são suas variantes mais
comuns de Will, Wilmer, William, Wilhelm ( em alemão ). Defensor.

willi
Além de ser o apocope de Willington, também é do William. Além disso, você também pode usar Willy. Willi também é
o sobrenome de um pediatra suíço (chamado Heinrich Willi) que, juntamente com os também médicos suíços Andrea
Prader e Alexis Labhart, fizeram inúmeros estudos sobre rickitismo, hipotonia. Ele fez um monte de contribuições para
a gestão de Neonatos. Ele participou de estudos sobre a Síndrome de Prader-Labhart - Willi, que é caracterizada pela
hipotonia dos bebês e a incapacidade ou dificuldade em chupar.

williams
É um sobrenome americano. Nome da equipe de corrida de Fórmula 1. Nome de vários locais norte-americanos na
Carolina do Sul, Califórnia e Oregon.

wingka
É uma palavra de origem Mapuche. Significa estrangeiro, estranho, estrangeiro, não Mapuche, alheio à nossa cultura
ou aos nossos costumes, desconhecido. Huinca, huinca. Ele não é do nosso povo, nem fala como nós.

winka
Significa pele clara, branco. Forma como os indígenas chilenos chamavam os conquistadores. Huinca, huinca. A
palavra é de origem Mapuche.

winny
Francisco não é uma palavra da língua espanhola mas polonês. Significa culpado. Na Colômbia é uma marca de
lenços ou umedecidos e fraldas descartáveis, que são negociadas na área Andina.

winter
Não é uma palavra em espanhol. É uma palavra inglesa que significa inverno.

wiphala
É o mesmo que Huipala, que também é válido. É o nome de uma bandeira quadrada, composta de grades
encomendadas em listras diagonais com as sete cores do arco-íris. É um símbolo da inclusão e respeito das culturas
nativas americanas. É a representação da multinacionalidade dos povos. A palavra é de origem aimará e significa
"triunfo que acena com o vento"

wiracocha
Também chamado de Huiracocha ou Viracocha. Nome do grande Deus criador da cultura pré-Inca. Significa lagoa do
sol ou do sol da lagoa (Wira é sol e Lago Cocha ou lagoa em língua Quechua). Seu nome completo é Apu Qun Tiqsi
Wiraqucha and con-Tici. Nome de um Inca que governou em Cuzco.

wisibada
Wisibada é o nome latino de uma cidade alemã: Wiesbaden. É também o nome de um dos asteroides.

wladilena
Significa dedicado ou em honra de Wladimir ou Vladimir. É o nome de um asteróide. Vladilema também é usado. Foi
nomeado em homenagem a Lenín (por Vladimir Ilyich Ulysov). O asteróide pertence à família Focea.

wok
Elemento indispensável da cozinha oriental. É um assalto, profundo e arredondado pan costumava refogue carnes e
vegetais misturados com arroz.

woldo
woldo é escrito incorretamente e deve ser escrito como Wol-fazer. sendo o seu significado: é o nome coreano de uma
arma que tem uma lâmina muito afiada em forma de crescente. Literalmente significa crescente. É semelhante do
chinês guandao.

wolfram
O termo correto é Wolfram. Wolfram é um dos nomes dados ao tungstênio, tungstênio ou tungstênio. É um elemento
químico cujo número atômico é 74. Seu símbolo é W. O Wolfram é muito dura, muito densa e aço cor.

wombat
É o nome comum de um mamífero marsupial que vive na Austrália. Eles pertencem à família Voxbatidae ( ou
Vombatidae). Também são chamados de umbats ou wambas. Eles são semelhantes a um urso muito pequeno e têm
membros curtos.

worder
Não é uma palavra na língua espanhola, mas inglês. Significa cultura, língua, vocabulário, falador. Embora já não é
usado, significava uma pessoa falante, com bastante vocabulário, verboso.

wordfinder
Não é uma palavra na língua espanhola, mas inglês. Isso significa que as palavras de busca.

wpa2 krack
Criptografia padrão Wifi que foi decifrado por hackers com más intenções e fez com que as informações particulares de
seus usuários vulneráveis.

wrapi
É o nome de um restaurante em Guatape ( 41 Colômbia; onde a especialidade é o envoltório de ( a palavra em inglês
que significa enrolado, enrolado, taco ). Um envoltório é uma variante de um taco ou burrito que inclui recheios
tradicional sanduíche envolvidos em uma tortilla, pita, lavash ou outro pão liso e macio. Os mais populares são os
recheios de frango.

wratislavia
É a latinização do nome da cidade polaca de Wroclaw e Bresleu. Está localizado sobre o rio Oder e o oeste da
Polônia. Em polaco é Wroclaw.

wu
Wu era o nome de um imperador chinês, também conhecido como Liu Che e foi o sétimo da dinastia tem. Wu também
foi uma imperatriz Zetian na dinastia de China e estabeleceu a sua própria dinastia, o Zhou (segunda dinastia com esse
nome). Foi a única mulher chinês Imperatriz. É também o nome de um dos dialetos ou línguas chinesas.

wueta
No Chile, isso significa guevetas, bobo, idiota, tolo.

wui
Significa interface urbana de Wildland que traduz Interface Urbana Selvagem. É uma corporação que ajuda os
bombeiros (FEMA). Estabelece recursos para preparar a população em sua resposta à presença de incêndios
florestais. Tenta proteger a população e a infraestrutura.

wyoming
Wyoming é o nome de um dos Estados da União, americano, cuja capital é Cheyenne. É também o nome de um vale
no estado da Pensilvânia que corresponde para o Metropolitan área de Scranton-Wilkes-Barre.

x
Inscreva-se. Sinal de multiplicação matemática. Em uma equação matemática ou algébrica, x é o valor que você
deseja descobrir.

xabier
É um nome de linguagem masculina Euskera, é equivalente em espanhol Javier. Variante de Xavier. Isso significa que
vive em uma casa nova. Xabier Gereño era um escritor Basco, seu nome completo era Arrarte Xavier López de
Gereño.

xafranio
É o nome de uma bengala finamente decorada e mais curto que um bastão utilizado pelos bispos em suas saídas ou
ataques. Pessoal curto.

xalapa

Na língua náumes significa bem ou primavera de areia. É o nome de uma cidade mexicana no Estado de Veracruz.
Jalapa , Xalapa-Enríquez , Jalapa-Enríquez . Chama-se "La Atenas Veracruzana".

xalxokotl
xalxokotl é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Xallxocotl" no sentido de:<br>O termo correto é Xallxocotl.
É o mesmo que pedra, chontaduro. É uma palavra do que significa língua náuatle areia fruta, fruta da palma.

xamaquita
xamaquita é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Chamaquita" no sentido de:<br>México também
normalmente você diz Xamaquita ou chamaquita para a jovem mulher que, depois de uma chamada, sai para se divertir
e sexo. Na Colômbia nós chamamos de pré-pagos.

xamprada
É o nome de um espumante do Palácio de Canedo, com um leve sabor de morango. Transliteração da palavra
cânhamo em grego (????????) .

xan
Era um título nobre dado a um imperador turco-mongol. Também se chamava Khan. Kan ou Jan. O sobrenome
artístico de um rapper, conhecido como Lil Xan, cujo nome verdadeiro é Nicholas Diego Leanos. Ele também é usado
como um nome masculino. Xan McCurdy é o nome de um guitarrista.

xantalina
É um químico, também conhecido como papaveraldina. É o produto da aplicação do permanganato de potássio a
papaverina. É um pó branco amarelado. É um alcaloide opiáceo.

xanthotis
É o nome de um género de ave da família Meliphagidae, eles são conhecidos como lua de mel ou mielifagos. Significa
com manchas amarelas.

xantina
Substância química que pertence ao grupo das bases de Purina. Entre eles estão: guanina e adenina.

xantofilas
Eles são pigmentos naturais que existem nas folhas sendo mais resistente à oxidação do que a clorofila, estão dando
folhas de cores amarelada ou acastanhada ao secar. Luteinas.

xantofíceas
Os Xantoficeas são uma espécie de algas amareladas que vivem em água doce. Eles se reproduzem por zoósporos e
sexualmente.

xantóforo
Na oftalmologia, é o nome dos cones da retina, pigmento amarelo.

xarca

xarca é escrito incorretamente e deve ser escrito a divisão. sendo o seu significado: é uma associação rural usada em
Marrocos. O proprietário de uma terra feita um acordo com um camponês ou um operador, um lugares a terra a
trabalho e outras entradas e, em seguida, a cultura é compartilhada. Na Colômbia, há modos semelhantes e plantio
direto é chamado de divisão.

xaviera
É um nome de mulher de origem basca e significa aquele que vive feliz.

xeij
Ele é uma posição honorária em comunidades muçulmanas. Uma pessoa digna de confiança, credibilidade e respeito.
É semelhante ao Feala em Marrocos e um juiz de paz na Colômbia. Sua função é tentar resolver conflitos na
Comunidade e sua carga pode durar a vida toda. Líder.

xelinguilla
É um dos nomes comuns de uma planta do arbusto de flores muito perfumadas. Celinda, chiriguilla, seringa, Filadelfo,
jasmim falso. Seu nome científico é Philadelphus coronário e pertence à família Hydrangeaceae.

xelo
Significa Chelo, Celo, apocope de Marcelo. Maneira carinhosa de chamar aquele cujo nome Marcelo tem.

xelodérmidos
Significa pele estranha ou estranha. É o nome castelhano das serpentes da família Xenodermidae. Eles são asiáticos
do sudeste. Eles também são chamados de xenodermides.

xeneize
É o apelido comum e aceito pelos torcedores do time argentino Boca Juniors. Significa filho de Xena em um dialeto
usado em Génova (Itália), o que significa que, Génova. Portanto Xeneize significa Genovés. Boca Juniors, fã do Boca
Juniors da Argentina.

xeneizes
Plural xeneize, Boca. Em relação a Boca Juniors do Argentina ou seus fãs. O apelido é mais usado e aceito pelos
torcedores do time argentino Boca Juniors. Significa filhos de Xena em um dialeto usado em Génova (Itália), o que
significa que, Génova. Portanto Xeneize significa genoveses. Boca.

xenerpestes
Significa forasteiro de escalada. Vem da palavra das raízes gregas Xenos (estranhamente) e Mongoose (alpinista). É
um género de aves da família Furnariidae, e nós os conhecemos na Colômbia como coligrises ou colagrises.

xenia
Xenia escrito incorretamente e deve ser escrito como Xenia. sendo o seu significado:<br>O termo correto é Xenia ( é
um nome próprio ). É um nome de mulher de origem grega e significa a solidariedade, o hospital. Na antiga Grécia era
um hospitalidade contrato acordado entre chefes militares e reis, que veio com uma tala que foi dividida em duas partes
e cada parte manteve um como prova do compromisso.

xenicus

Dizer que é como um estranho, como um estranho. É o nome de um género de aves da família Nova Zelândia Wren,
eles vivem na Nova Zelândia e são muito semelhantes para as carriças americanas.

xenin
Xenin ou xenina é um tipo de hormônio que é produzido no duodeno.

xenina
O xenina ou xenin é o nome de um tipo de hormônio que é produzido no duodeno. Em essência, é um aminoácido
peptídeo. Xenina ou Xenia também é nome de mulher, é de origem grega e significa a solidariedade, o hospital.

xenocracia
Literalmente e etimologicamente é governo estrangeiro. Ele pode ser considerado como o governo dos invasores.

xenodérmidos
Significa pele estranha ou áspera. É uma família de cobras asiáticas venenosas. Eles pertencem à família
Xenodermidae.

xenofobia
Significa ódio, rejeição ou medo de estrangeiros.

xenofobico
O termo correto é xenófobo. Significa relacionados para odiar os estrangeiros. Xenófobos.

xenopipo
Significa saltar estranho. A palavra é formada com raízes gregas Xenos (estranhamente) e pipo (salto, pássaro). É um
género de aves da família Pipridae. Na Colômbia, nós os conhecemos como dançarinos, saltando, manaquines.

xenopirostris
Cara estranha ou esmagada.

xenops
Quer dizer pico raro (ou deformado). Palavra é formada a partir do xenos raízes gregas (estranho, deformado) e ops
(pico). É o nome de um género de aves da família Furnariidae. Eles são chamados picoleznas, piquivueltos,
piquitorcidos.

xenotriccus
Isso significa pequenas aves estranhas ou estrangeiros (no exterior). É um género de ave da família Tyrannidae. Eles
são conhecidos como sundew folhas redondas ou flycatchers. Eles estão na América do Norte e América Central para
El Salvador.

xenón
É o nome de um elemento químico, cujo símbolo químico é Xe e número atômico é 54. É um gás nobre pesado.

xerecista
Significa que vem ou é originalmente de Jerez de la Frontera, uma cidade na Espanha, da província de Cádiz, na
Andaluzia. Fãs ou fãs de Xerez, ou Rugby Club Xerez Deportivo Football Club. É também o nome de equipes
representativas daquela cidade em diversos esportes, como futebol, futebol basco e rugby.

xeroÉ um prefixo grego que significa seco, Woody. Desidratado. Floresta xerófila é a vegetação do deserto, que resiste a
secura.

xerofítico
É um tipo de floresta caracteriza-se por existir em áreas muito secas. com muitas limitações de umidade. Significa
seco, livre de umidade. Floresta de zonas muito secas ou deserto.

xeros
Xeros é um prefixo grego que significa seco. Acho que eles estavam tentando pedir Xerus. É um gênero de animais da
família Sciuridae composto por prados de cachorrinhos, marmotas e esquilos. Eles são de origem africana.

xic
É um tratamento para crescer os cílios. Nome de um produto cosmético.

xicaques
É o plural de xicaque. Em Honduras é o nome de um povo indígena, que também é conhecido como Tolupán ou
Jicaque. Tolupanes, Jicaques.

xichú
É o nome de uma cidade mexicana do estado de Guanajuato. É um município livre, dirigido por um Conselho
Municipal. Em tempos pré-hispânicos era chamado Maxichu, que significa "Irmandade da avó" em Chichimeca. Em
sua totalidade está dentro da reserva da biosfera chamada "Sierra Gorda em Guanajuato".

xicoténcatl
Significa a língua nahuatl, picada de abelha ou ovo de abelha. Era o nome de um guerreiro Tlaxcalteca. Ele também
foi apelidado de "o jovem jipote" ou "mozo jiso". O pai foi chamado huehue Xicohténcatl ou "o Senhor de Chalotlán".

xifodonte
Era um tipo de animal pré-histórico do artiodactyl que viveu no Oligocene e no Miocene em America do Norte.
Antepassado de porcos e camelos.

xifos
Arma de dois gumes cortantes, parecido com um punhal, usado por soldados gregos. Espada corta grego. Arma
secundária para o exército grego. Xiphos.

xihuel
xihuel é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Xihuel ou Jihuel", sendo o seu significado:<br>Xihuel ou Jihuel,
é um nome incomum. Tem origem náuatle e meios de caráter sagrado e magnetismo impressionante. Atraente. É o
nome de um líder sindical de vendedores de rua no México ( Filho de 41 Dimitrio.

xilacina
É o nome de um medicamento veterinário usado como sedativo, relaxante muscular e analgésico.

xilantro
É um do maneiras chamada coentro no México. Também diz que coentro, coentro ou dania. Seu nome científico é
Coriandrum sativum e pertence à família Apiaceae. É uma erva aromática que é usada como um condimento.

xilbalba
xilbalba é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Xibalba", sendo o seu significado:<br>O certo é Xibalba. Ele
está descrito no Popol Vuh. É o nome dado pelos maias para o mundo subterrâneo ou submundo que era regulado
pela doença ( Hun - morte de Vucub veio ) e vieram ). Eles são na verdade uma série de labirintos de rios subterrâneos
na Península de Yucatan. Lugar escondido, casa do terror.

xilema
É um lenhoso elemento vascular ou de tecidos de plantas superiores que serve como um canal para transportar a seiva
e nutrientes (água e sais inorgânicos) em ordem crescente.

xilena
Xileno é nome de mulher, de origem grega. Significa forte como madeira.

xileno
É um produto químico também conhecido como xiol ou Dimetilbenzeno. Ele é derivado de benzeno. Você pode obter
através da destilação seca da madeira. Sua fórmula é C6H4 (CH3) 2 ou C8H10.

xilmancia
xilmancia é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Xilomancia" no sentido de:<br>A palavra correta é
Xilomancia. É a arte de adivinhação do futuro " ler " ( jogando ) Dizem que os ramos das árvores, as veias de um
pedaço de madeira ou simplesmente com alguns tablitas ou pedaços de madeira que são puxados aleatoriamente.

xiloÉ um prefixo grego significado de madeira.

xilocaína
A xilocaína, ou o que é o mesmo de cloridrato de lidocaína, é uma droga usada como anestésico local. Isso é
contra-indicada e injeção para pacientes com hipersensibilidade ao produto ou que sofrem de colite.

xilocasia
Uma árvore de acácia, que tem uma crosta perfumada, seu nome científico é Cássia lignea. Ele também é conhecido
como malabarica Woody, canela, Cássia perfumada, xilocasia. Sua casca é semelhante da canela na aparência, cor,
sabor e cheiro, mas mais espessa e um pouco mais difícil ( Woody ).

xiloidina
É uma substância que também é conhecida como paroxída, mas é mais conhecida como algodão fulminante ou
algodão em pó. Foi um explosivo poderoso no século 19. É um algodão áspero, muito explosivo e inflamável.
Atualmente usado como base para a fabricação de colodion (usado na fotografia).

xilon
Xilon ou melhor ainda xylon, é um sufixo grego que significa madeira, madeira. Por exemplo, Melanoxylon significa
madeira preta.

xiloprotector
É um nome técnico usado em ciências florestais, para designar um produto que protege ou preserva a madeira.
Conservante, imunizador.

xiloteca
A Xiloteca é um lugar onde você vai encontrar amostras de madeira ordenadas. Geralmente estas são comprimidos de
10 x 5 cm. coleção de tabletes de madeira. Do latim Xilum ( madeira ) e teca ( Coleção, ordenando ).

xilófaga
Refere-se para os insetos que comem e se alimentam de madeira. Basicamente, eles são os cupins, cupins, algumas
espécies de vespas, abelhas, mariposas e alguns besouros. No mar, uma espécie de xilofaga: é um molusco ou mar
chamado worm Teredo.

xilófago
Isso significa comer madeira, que se alimentam da madeira.

xilófono
Etimologicamente significa madeira que soa ou som de madeira. É um tipo de instrumento musical feito com várias
barras de madeira de diferentes tamanhos e colocado sem o mais alto ao menor em uma plataforma. É jogado com
decks. Atualmente há barras de metal. Marimba.

ximenez
Ultrapassada forma de escrever o sobrenome Jimenez.

ximielgar
Em asturiano linguagem significa mover-se fortemente, mexer ou agitar uma árvore a cair seus frutos. Peneire,
zangolotear.

ximoseuikan
É uma palavra na língua Nahuatl, que significa relaxar, sentar-se, é carrinho, calmo, calma.

xinca
Xinca é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Xinca; nome correto )" sendo seu significado:<br>É o nome
de um grupo étnico e sua linguagem, enraizada em El Salvador e Guatemala. Eles estão em de extinção, porque
acredita-se que actualmente esta língua até 297 pessoas, quase todos falar sobre isso mais de 80 anos de idade. O
engraçado é que as pessoas, seus costumes e sua língua não se parece com nada de maias ou astecas.

xiol
Na Espanha é um sobrenome de origem catalã. Sobrenome de um jurista espanhol. cujo nome completo é Juan
Antonio Xiol Ríos. Ele é um magistrado da Suprema Corte da Espanha.

xiphocolaptes
Significa que arde ou escarificação com uma espada. É o nome de um género de aves da família Furnariidae. Eles
são chamados arapaçu ou picatroncos.

xipholena
Significa ter uma espada sob o braço (ou asas). É o nome de um género de aves da família Cotingidae. Na Colômbia,
dizemos encontrada.

xirris
É o mesmo que guincho ou guincho. Significa pequena, sem estatura, baixa estatura. Anão, petizo, cominho.

xitle
Não é uma palavra em espanhol. Em náuatle xictli, significa " umbigo. " É o nome de um vulcão no México, localizado
no sul do distrito federal na área de Cuicuilco ( Cidade universitária-)

xochilt
Não é uma palavra em espanhol a língua, mas a língua náuatle. Significa flor, rosa ou grinalda. Guirlanda de flores,
coroa de flores.

xocol
Significa, também, enfuertar, fermento, avinagrar. Azedo retornar algo. O chocolate era uma mistura de cacau e feijão
fermentado.

xocol
É o Chocolate ( em náuatle Xocolatl ). É uma das variedades de cacau cultivados de índios antes do descobrimento da
América.

xoconochtle
Em Nahuatl significa dar mau exemplo para todas as pessoas, embebedando-se de forma exagerada. Abuso de
bebidas alcoólicas.

xocoyote
Significa que o filho mais novo, Benjamin, cuba, sute. É uma palavra náuatle origem, filho de significado ou filha
menos, segunda temporada, última.

xolmis
É o nome de um género de aves da família Tyrannidae. Eles são bem conhecidos como atrair ou freiras.
Possivelmente, a palavra é de origem Nahuatl e significa "roupa limpa" ou "hábito, costume" (Tzoma).

xop
É um preço fixado no estoque de uma petrolífera, de acordo com sua exploração e produção. Tende a valorizar as
prováveis reservas de produção da empresa. X é exploração, ou é petróleo e p é produção.

xopa

É um termo coloquial usado no Panamá, usado como O xopa? O que significa o que aconteceu? . . . . Como
costumava descobrir que algo aconteceu.

xotlinilli
É o nome em Nahuatl de alguns insetos comestíveis no México. Eles pertencem à família Pentatonidae e são
popularmente conhecidos como Jumiles, percevejos de montanha ou pulgões.

xoto
É uma palavra de origem galego. Significa huraño, esquivo, tímido, mal-humorado, antissocial, arisco. Quem tem
medo dos outros ou que não gosta de se relacionar com eles.

xólotl
Xolotl é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Xolotl", sendo o seu significado:<br>Na língua Nahuatl significa
um animal. Astecas e toltecas culturas foi a Dios de el Ocaso, espíritos, noite de Venus. Senhor da estrela da noite e
do submundo.

xponsor
xponsor é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Patrocinador", sendo o seu significado:<br>A palavra correta
é patrocinador. É uma palavra da língua inglesa, que significa patrocinador, subsidiante, promotor, que leva o total ou
parte dos custos para alcançar um objectivo, em troca de publicidade para a sua marca.

xuan
É um nome misto (masculino e feminino) de origem vietnamita. Significa primavera, estação da primavera, primavera.
Ela se tornou muito popular porque é o nome de uma professora de vinyasa e dharma yoga, que mora em Barcelona e
escreveu muitos livros sobre o assunto.

xumil
Ze, Xumil, Xotlinilli, bug de Monte. É o nome de um inseto inseto comestível no México, da família dos Pentatomidos
ou Pentatomidae. Eles são característicos para a falta que enviou para ser pego. Eles são conhecidos como
percevejos e na Colômbia, dizem Mapuritos.

xumil sinónimo
Ze, Xumil, Xotlinilli, bug de Monte. É o nome de um inseto inseto comestível no México, da família dos Pentatomidos ou
Pentatomidae. Eles são característicos para a falta que enviou para ser pego. Eles são conhecidos como percevejos e
na Colômbia, dizem Mapuritos.

xurriago
O termo correto é zurriago. Na Colômbia é sinônimo de Kennelly, chicote. É uma tira de couro muito fina e longa,
unida a uma extremidade de uma haste.

xylospongio
É um termo grego que significa esponja de vara (Xylospongium). Era um implemento que era usado para limpar
latrinas públicas, semelhante aos pincéis de hoje. Em muitos textos parece que foi usado em banhos públicos para
limpeza após defecar em um banho público, portanto essa prática antirreligiosa foi um vetor na disseminação de
doenças infecciosas.

xyston
Em grego significa lança, dardo. Era um tipo de arma usada pelos antigos gregos que estavam na cavalaria (Heratoi).
Foi usado com ambas as mãos. O xyston era uma lança ou dardo usado a cavalaria do exército grego de Alexandre, o
grande.

y de yapa
Eu acho que eles devem dizer " e Napa ". Na Colômbia, dizemos " e Napa ". Tem como sinônimos atadura,
sobrepõe-se. É algo que nos dá, sem cobrar para comprar em dinheiro, principalmente em uma loja ou uma padaria. E
quando faz parte de uma conversa, ou seja, como se não bastasse, ou além, fora isso ( Quando nós referimos a uma
lista de males surgidos ).

y en dos por tres
Isso significa menos do que nada, em um tempo muito curto. Já, rápido.

y eso que
Na Colômbia usá-lo muito os camponeses, especialmente o Boyacá dizer ou o que tem falado pouco importa, ou é
irrelevante. Que não quis dizer nada, sem importância. Não se preocupe.

y que es ñero
Pode ser curto para companheiro. Na Colômbia, a pessoa em condição de rua. Pessoa sem um lar, que geralmente
vive em paz e em cantos e recantos de ruas ou debaixo das pontes. Comem restos de comida ou o que dá-lo aos
outros.

y2k
Significa dois quilos no ano espanhol 2. 000 . Foi um problema do tipo computador gerado por erros de programação.
Também é conhecido como efeito milênio, efeito 2. 000 , Erro do Milênio ou Erro de Computador do Ano 2000 .

ya de grande
Já grande é para dizer agora que é adulto. Da pessoa idosa.

ya lo tenemos cuadrado
Pode ter múltiplos significados. Primeiro, na Contabilidade, significa que os dados já estão precisos e aprovados. Em
relação a um trabalho, significa que foi concluído satisfatoriamente e que o trabalho é firme e compacto. Que as partes
integrais se casaram perfeitamente. Armado. Estava perfeitamente armado. Que todos os preparativos já foram feitos
para que algo corra bem ou esteja bem instalado. Na gíria dos corruptos, significa que eles já conseguiram subornar
alguém para cometer um ilícito. Que alguém da autoridade ou do governo se deixou ser subornado.

yacares
os jacarés são escritos incorretamente e devem ser escritos como "40 jacarés; Com til ). "sendo o seu
significado:"<br>É o plural de jacarés. É um dos nomes comuns de 40 a Cayman; Caiman yacare ). Sua dieta é
exclusivamente carnívora. Ele vive em quase todos os rios da América do Sul e há muitas variedades. Ordem
Crocodilia, família Alligatoridae. Gênero Caiman.

yaccak
No Equador é uma autoridade Moral dos povos indígenas, especialmente entre os Quichwas. É como um curandeiro,
xamã ou conselheiro espiritual. Ele é considerado sábio e é muito respeitado.

yacer
Significa estar mentindo, mentindo, molde, tendeu. Significa, também, ser enterrado ou enterrado. Yaser ou Yasser
(com s ou ss) é um nome do sexo masculino de origem hebraica e significa "Deus cuida de nós e nos protege."

yachay
Cidade do conhecimento, no Cantão de San Miguel de Urcubí da província de Imbabura, no Equador. Nome no
Equador de uma cidade, uma universidade e uma empresa que gerencia a Universidade.

yacija
Significa sala, quarto, sala, alcova, berço, berço. Local destinado a dormir.

yacimiento
Local apropriado para a exploração económica de algum mineral ou recurso natural. Site de um mineral abundante.
Mina, mena, grão, Recife, veia, pedreira, depósito, reservas.

yacolla
É uma das maneiras de chamar um poncho. É uma peça de vestuário semelhante a um poncho, mas é macia e fina da
tela. É um termo usado no Equador, Colômbia e Venezuela, principalmente pelos indígenas.

yacquelin
É uma das variantes e a espanholação do nome Jackeline. Significa aquele que está sempre ou sempre presente.
Também é considerado como um significado que será recompensado por Deus. É de origem hebraica ( Jacme ) e é
considerada variante francesa e feminina do nome masculino Jaime.

yacu
Na língua quechua yaku significa água, aguada e insípida. É o nome comum para uma ave da família Cracidae,
também conhecido como Yacu poi, yacupemba, garota de Guan. Seu nome científico é Penelope superciliaris. Pode
ser encontrada na Colômbia, Brasil, Peru, Bolívia, Argentina e Paraguai.

yacútoro
O toro Yacutoro ou yacu é uma ave da família Cotingidae, cujo nome científico é Pyroderus scutatus. Fruta também
conhecida com os nomes dos longo, sangretoro, bacia de peito vermelho Crow, Turquia. Está localizado na América
do Sul.

yaf
Significa Fundação Jovem América. É uma fundação estudantil e juvenil. Organização estudantil americana.

yagrumo
É outro nome que está na Colômbia para uma árvore. Seu nome científico é Cecropia nigra e pertence à família
Urticaceae (anteriormente foi classificada na família Moraceae). Ele também recebe os nomes de yarumo, cecropia,
ambaibo, ambay, guarumo, grayumbo, yarumo ou Cecropia. Pertence ao gênero Cecropia.

yaguané
É um cavalo que tem uma pele sobre o pescoço e as costelas de uma cor diferente de costas, barriga e parte das
pernas.

yaguaní
É uma das formas comuns de chamar um gambá ou gambá. Também é chamado de yaguané , yaguré, chinga, alexa .
Pertence à família Mephitidae. Eles são caracterizados por emitir um cheiro de nausebundo ao se sentir atacado. É
também uma cor de pele de cavalos ou reses, onde o pescoço e o estômago têm cor ou tonalidade diferentes dos
loms.

yaguano
Significa Yagua. Pertence a um povo indígena peruano chamado Yagua. Eles moram no Departamento de Loreto.
Eles também existem no Departamento do Amazonas, na Colômbia. Também é chamada de yaguano a língua que
eles falam, o povo Yaguano, também é chamado de Yagua, Yahuna, Ahamwo, Yihamwo, Nihamwo ou Mishara. Eles
faziam parte da Federação Pijao (meus antepassados).

yaguarete
É uma maneira de chamar um felino americano. Yaguar, yaguareté, jaguar, otorongo, jaguarete ou tigre americano.
Seu nome científico é Panthera onca e pertence à família Felidae.

yaguaretés
Jaguares, é o plural de Jaguar. É um dos nomes que é a única espécie do género Panthera ocorrendo na América.
Seus outros nomes comuns são Jaguar, Jaguar, Jaguar, Jaguareté, tigre ou tigre americano. O nome científico é
Panthera onca. Família Felidae. Jaguar é uma palavra na língua Guarani e significa Jaguar.

yaguaretýs
Plural de yaguarety . É um dos nomes comuns na América do Sul de um carnívoro felino. Também é chamado de
jaguar, yaguar ou yaguareté. Seu nome científico é Panthera onca. Pertence ao gênero Panthera e à família Felidae.

yaguán
É uma das formas de chamar uma ecnia que reside no Departamento de Loreto, no Peru, e no Departamento do
Amazonas, na Colômbia. Também se chama aldeia Yaguano, Yagua, Yahuna, Ahamwo, Yihamwo, Nihamwo ou
Mishara. No passado, faziam parte da Federação Pijao.

yahuarmaqui
yahuarmaqui é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Yawarmasi" no sentido de:<br>Não é uma palavra da
língua espanhola, mas o quíchua. O termo correto é Yawarmasi ou yahuarmasi. Significa sangue. Pessoa relativa,
pertencentes ao mesmo grupo étnico ou corrida. O mesmo sangue.

yaileth
É um nome de origem Esóica e significa alto e frutífero.

yaincoa
Entre os ibéricos, o Deus era maior do que ou Deus criador do mundo e da natureza. Sua contraparte era Dis Deus do
mal ou do submundo. Yaincoa derrotou Dis e celebração feita Organos de Montoro (formação rochosa em Espanha).
Ele foi chamado nos cumes das montanhas.

yakitori
É o nome japonês para um espeto de galinha. Também é frequentemente chamado de kushiyaki.

yalo
Era o nome de uma antiga aldeia árabe-palestino. Antiga cidade Cananeia e israelitas também conhecido como
Aijalom. Atualmente pertence à Jordânia. É o nome de um aplicativo mexicano (YALO), usado pela AEROMEXICO.

yalta
É o nome de uma cidade e Porto no mar Negro. Rússia e Ucrânia estão sendo disputados atualmente. Pertence à
República da Crimeia, mas não aceita a adesão à Rússia. Houve a conferência de Yalta, que foi uma reunião dos
líderes aliados e da Rússia, após a segunda guerra mundial. A palavra no grego antigo e no Tartarus significa costa.

yalte
A Colômbia é um dos nomes comuns de uma árvore da família Lauraceae. também conhecido como Ocotea, óleo
verde-oliva, canelo, quimula.

yam
É um dos nomes comuns para o nome, que é um tubérculo comestível. Yampee, mapuey.

yama
O termo correto é Yama, ou melhor ainda Yamataja. Ele é o Deus da morte no hinduísmo.

yama animal
animal Yama é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Chamado", sendo o seu significado:<br>Deve ser a
pergunta chamada animal ( ) O lhama é um animal dos Andes peruanos, que é usado para o carregamento. Pertence à
família dos camelídeos, seu nome científico é Lama glama. É também no Chile e na Bolívia. De acordo com estudos
recentes verificou-se que é um produto da seleção artificial e gestão dos filhotes, derivado do Guanaco selvagem por
pessoas pré-Inca. Além de servir como bestas de carga, são usados a sua carne, leite e lã.

yamaraja
Yama Ribeiro ou Yamaraja é o nome de um anime de guerreiro que venceu a morte para enfrentar e superar todos os
demônios.

yambae
É uma forma de so-called cumbia, jogado no México. É um ritmo musical tropical e cadenciado típico do estado de
Puebla, no México. O autêntico Cumbia é um colombiano.

yambe
Era o nome da deusa grega de humor e poesia. Filha de eco e Pan, cônjuge de Hippothoon. Iambe fez piadas e
obscenidades cantando.

yambeque
Festa ou rito profano, realizado entre os adoradores da religião iorubá, dedicada a Yamba. Tipo de rito de Orisha.
Cantando e dançando aquele rito.

yambo
No Equador é o nome de uma lagoa, que é útil ao vulcão Cotopaxi Nevado. É um caminho de Ambato para Latacunga,
no Cantonal. Foi o seudonino de um escritor italiano chamado Enrico Novelli. Yambo é também o nome de uma

cidade da Arábia Saudita (pertence ao emirado de Medina). Na poesia é um pé métrico, consistindo de uma sílaba,
curto ou curto e outro longo. Yambo, é o nome de uma planta também conhecida como japonesa Marañón, Pomeroy,
pomagas, pomalaca, água Apple ou caju de Curaçao. Seu nome científico é Syzygium malaccense e pertence à
família Myrtaceae.

yampí
É um dos nomes comuns de uma planta herbácea de tubérculos comestíveis, é nativa do Caribe e também é conhecido
como Mapuey, Yampee, inhame branco, Yam viscoso, papañome, batata-ar. Seu nome científico é Dioscorea Triifad e
pertence à família Discoreaceae.

yana
é o nome de plantas aquáticas que vivem submersas e usadas em aquários. Planta que também é conhecido como
Elodea. É o nome de um rio na Rússia e também é usado lá como nome de uma mulher. Nome de uma tribo indígena
americana que existia na Califórnia. Linguagem falada por esses mesmos povos indígenas. Língua sânscrita significa
estrada, veículo, viagem.

yanacona
É uma palavra de origem quechua (yanakuna) que significa escravo da nobreza, servo.

yanapaqui
Yanapaqui ou yanapaysiy é um termo do quíchua que significa ajuda, ajuda, ajuda.

yanil
yanil é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Yanil ou Yhanil", sendo o seu significado:<br>É que um nome
de mulher do significado de origem árabe é um amigável, aberto, sociável, comunicativo, extrovertido, pessoa que
transmite a alegria de viver e aprecia as trocas com os outros.

