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pequena homenagem a todos os nossos colaboradores.
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350 grados farenheit
350 graus Fahrenheit é escrito incorretamente e deve ser escrito como "350 graus Fahrenheit" para ser o seu
significado:<br>350 ° F = 176,67 graus Celsius: ° C. Essa equivalência é dada pela fórmula de conversão ° C = ( 32 ° F
- ) / 1, 8.

abducir
Verbo. Trans. Desvie. Vem do latim "abducere", composto do prefixo 'ab': que conota a separação e pelo verbo
«ducere»: dirigindo. Sinônimos: isolar, longe, longe, arrebatar, descartar, remover, remover, separar. Antônimos:
aproximar, aproximar, reunir, recolher.

abijar
Verbo. Trans. Colombianismo para incitar os cães à ação. Sinônimo: alimentação de combustível.

acantosis
Sust. FME 1. «benigno» crescimento anormal da camada de células de aparência espinhosa da pele. 2. o estrato
córneo da doença da pele. 3 dérmica pigmentação anormal, com tumores papilas. 4. Fitopatologia caracterizada por
produção excessiva de espinhos. Etimologia: Substantivo grego 'akantha, akanthees': espinho e o final "osis":
desequilíbrio fisiológico de condição, estado mórbido,.

adáctilo
Adj. MASC... 1 animal desprovido de dedos ou pinças, como alguns crustáceos. 2. planta em que não há nenhum
vestígios do terceiro fio. O termo deriva do grego «um ', inseparáveis, privativas de liberdade, preposição, significa
"sem" e o substantivo «daktylus»: dedo.

adefagia
Sust. FME Vorazes. Adjetivo indefinido, do verbo transitivo grega «fogo» palavra equivalente a muito e "phagein":
comer. Sinônimos: apetite, bulimia, gula, avareza, deglutição, ganância. Antônimos: anorexia, indigestão, perda de
apetite.

afable
Adjetivo que, derivando do latim «affabilis», de «fari, affari» verbos: conversa, falando estritamente meios expressivos.
Uso espalhou para Nice, pela conversa e boas maneiras. Sinônimos: amigável, cordial, cortês, gentil.

ageusia
Sust. FME Perda da capacidade de apreciar o sentido do paladar, sabores. Do grego 'a': alfa privativa, que significa
«sem», e «geusis»: o gosto, o sabor. Sinônimos: ageustia, desabrimiento, insipidez e embotamento. Antônimos: vinho
de degustação de vinhos, deleite, eugeusia ( «nós»: 41 bem; fruição, saboreando, vangloriar-se.

alberto
Nome da pessoa, do sexo masculina. É síncope ( eliminação das letras intermediárias ) Adalberto, partir do germânico
Adalberht, composto pelo substantivo «Adal»: linhagem nobre e o adjetivo 'berht': brilho, brilho, ou seja, "brilhante pela
nobreza de sua linhagem".

albísimo

Adj. MASC... superlativo. Extremamente albo: muito branco. Derivado do latim " 34 albus;: branco e o sufixo " 34
issimus; típico do grau superlativo de comparação.

aldehuela
Sust. FME Aldeia (pequena população organicamente, sujeito a um Conselho de cidade) minúscula. Deriva de dois
componentes de árabes: 1) o artigo «anúncio»:; (2) o substantivo "daya": fazenda rústico e o sufixo diminutivo latino às vezes um pouco depreciativa - espanhol 'cheiro'. Sinônimos: quinta, quinta, aldeia.

aludir
Verbo intransitivo, derivado do latim, composta pela preposição 'ad' e o verbo «ludere»: jogar. Referir-se a algo ou
alguém tão insinuou, velada, inclinada, indirecta, sem mencionar o nome dele.

analepsis
Sust. FME 1. passagem retrospectiva que quebra a sequência cronológica de uma obra literária. Sinônimo: anacronia.
Antônimo: prolepsis. 2. insistente repetição de uma palavra em um texto, um discurso ou comercial. Derivado do grego
«ana»: novamente e «leepsis»: barragem, leve. Sinônimos: anáfora, epizeuxis, palilogia. Antônimos: elipse, zeugma. 3.
na religião ortodoxa, ascensão de Christ ( para o céu, ). De «analeepsis»: ascensão, retrabalho.

anatida

Sust. FME Cracas. Sifonagem (bivalves) lamelibranquio molusco marinho, da família da escalpelidos. Até a idade
moderna, na Europa acreditava-se que algumas espécies de gansos (do gênero Branta) vieram as cracas. Em inglês
foi chamado cracas ambos esses cracas (subclasse) quanto aqueles pássaros. Foi uma desculpa para evitar a
ingestão de carne durante a Quaresma, como - no cristianismo — durante esse período a única comida permitida era de peixes

anátida
Aves aquáticas. Sust. FME plrl. Família de aquático aves, bico largo e liso, pernas curtas apropriado para natação
(Limnogale), da ordem de anseriformes. Alguns são comestíveis. Outros também são domésticos. Eles incluem
gansos, cisnes, patos e gansos. O conceito vem do latim genitivo "anatis", do nominativo 'anas' caso: pato-real.

anhidrofilos
Anhidrofilo. O grego ( N º ) eufonica n hydoor água ( ) ponto ( amigo, afin ). Sinônimo de deserto. Plantas e animais
típicos de ambientes áridos.

anorquidia
Sust. FME Deficiência congénita de ambos os testículos na patologia de nascimento. Vem do grego r: N ( privados,
acrescentou um eufonica n 41 Preposição; e orchis: testículo. Sinônimos: anorchia, anorchia congênita, ausência de
testículos, escroto vazio. Antônimo: poliorquidia.

antecopreterito
Antecopreterito. Sust. Masc. Composto de tenso do indicativo da terminologia de Andrés Bello. Exprime uma ação
denominada anteriores ao passado outra realizada ou que poderia tornar-se quando aconteceu. É composta pelo
copreterito ( preterite 41 imperfeito; o verbo auxiliar têm ( tinha ) e o particípio passivo do verbo principal. Exemplo: ele
tinha aprendido. Etimologia Latina: «» antes 40 preposições; anteriormente ) e «como» ( ao mesmo tempo ) o advérbio
e preposição acusativo "praeter ( pronuncia-se «preter» ) refere-se ao passado e o verbo intransitivo «ira»: ir.»
Sinônimo: passado passado simples do indicativo.

antofilia
Sust. FME 1. atração pelas flores. O conceito deriva do grego "anthos" substantivos: flor e "philia": amizade. Antônimo:
antofobia. 2. o fenômeno de floral folha, segundo o qual uma folha torna-se flor. Do grego «anthos»: «phyllon» flor:
folha.

antropogenico
Antropogênicas. Gerado ( 41 causado; pelo homem, o ser humano. Deriva do grego "anthropos": o homem, "genes":
nascimento e "ica": relativo a. Comumente usado em um sentido pejorativo para se referir a alterações adversas na
natureza, causada pela presença e as atividades humanas.

antrópico
Adj. MASC... O homem ( como gênero, taxonômico; como gênero gramatical seria andrico, um neologismo, de «aneer,
andros ': macho, macho ). Antrópico, que deriva do substantivo grego «anthroopos»: homem, humano e o final "iko":
relativo a.

apaloosa
Appalousa (pronunciado apalusa). Sust. FME Raça de cavalo robusto desenvolvido no oeste dos Estados Unidos de
cavalos de origem espanhola. Um toque de peles brancas nas pernas e ijares, com pontos ou manchas escuras se
distingue pela aparência mosqueada, branco listras verticais nos cascos. Seu nome provavelmente derivado do grupo
étnico nativo «Palouse».

apívoro
Sust. Masc. ( Ave ) Que comer abelhas. Palavra do latim, composto do substantivo 'apis': abelha e o verbo transitivo
«alimentam»: gulp. Sinônimo de origem grega, ( ): melisofago.

aquinesia
Acinesia. Substantivo feminino. Imobilidade. Incapacidade de movimentos musculares, acidental ou voluntária,
fictícia, como é o caso em alguns vertebrados e insetos. Do grego 'a': inseparável, privativas de liberdade, preposição,
significa "sem" e o substantivo «kineesis»: movimento. Sinônimo: paralisia.

arantxa
Fêmea. Nome da pessoa, Basco. É o hipocorístico (de amor) de Aranzazu, advocation da Virgem Maria. É composta
por: um) ara: extensa montanha, Serra; (b) antz (de um: elevação e tz: contração, membro): picacho (metaforicamente
Spike, espinho); (c) r: sufixo locativo; (d) zu: abundancial final. Ou seja, via picos abundantes, alusivos ao terreno onde
se ergue o santuário de Aránzazu, perto de Oñate, Guipúzcoa. A etimologia é popularmente atribuída a: 1) arantz:
espinheiro; (2) um: em; (3) zu:, ou ' em Hawthorn', relacionados com a aparição da virgem em um espinheiro.
(Informações tiradas do «dicionário etimológico comparado dos nomes da pessoa», Gutierre Tibón)

arboleda
Sust. FME Área ocupada por árvores abundantes. Sinônimos: Woody, Woody, aparelhamento, alameda (se consiste
principalmente, ou exclusivamente de Choupo). Etimologia: latim «arboreta», que é o plural do verbo 'arboreto': Woody.

arcaz
Sust. FME Arca. Caixa, uma vez, destinadas a conter vários objetos, que foi um dos dispositivos elétricos da casa.
Do latim «Arca, arcae (pronuncia-se marca)», casos nominativo e genitivo singular equivalente «peito, peito».
Sinônimos: guarda-roupa, caixão, cofre, barco, caixa, caixão, sarcófago. Vem do verbo transitivo «arcere»: partem,
trancar, defender, interceptar, resistir, rejeitar.

asentir
Verbo intransitivo. Acordo expresso com respeito a outras opiniões. Etimologia Latina, consiste da preposição
inseparável «anúncio»: para, para e o verbo transitivo «sentire»: perceber pelos sentidos, expressar uma opinião.
Sinônimos: avenir, concordo, concordo, concordo. Antônimos: discordo, discordo.

asiento alargado y mullido para tenderse
(Inverter a questão: é uma definição.) A resposta é o conceito). Divã (sust. (ADR): a) assento macio, geralmente sem
encosto, com almofadas soltas, alongado. Sinônimo: «casa». In addition o divã termo significou: a) Conselho de
Ministros do Império Otomano (Turco); (b) o Conselho propriamente dito; (c) reunião de câmara deste Conselho; (d) a
coleção de poemas orientais, principalmente árabes, persas e turcos. O divã da palavra vem do árabe clássico "diwan"
e a leste a pelvi (persa) "Rafael": arquivo, registro - tropas, que se tornou o significado da coleção de poemas e
canções, em seguida, escritórios administrativos, principalmente os costumes, porque eles eram pr ovistas dos sofás.
(Informações obtidas do dicionário da Real Academia Espanhola e a Italiana Dizionario Garzanti della Lingua).

atocia
Sust. FME Esterilidade de mulheres. Dicção vem de 'a' componentes grego: alfa privativo, equivalente ao «não»,
preposição e o substantivo 'tokos ou toketos': parto. Sinônimos: infertilidade, infertilidade. Antônimos: fertilidade,
fertilidade.

atrida

Filho de Atreu. Adj. patronímico. Descendentes de Atreu — mitológico rei de Micenas, filho de Pélops e Hipodâmia, principalm

bacilo
Substantivo masculino, derivado do latim «bacillum»: Bud, diminutivo de «bacullum»: cana. 1. Bactérias, unicelulares,
em linha reta em forma de tira ou microrganismo ligeiramente curvado. Ela produz endósporo; frequentemente formam
colônias de correntes e rizoides ( como imobiliário ). Inclui: ) 40 saprófitas; vegetal afinidade em habitats podres ) no
solo, água e outros ambientes onde ocorre a decomposição da matéria orgânica; b-) espécies patogénicas ( causam
doenças ) como aqueles que causa carbúnculo, botulismo, cólera, febre de Malta, meningite cérebro-espinhal, Praga,
tétano, tifo, tuberculose; c-) inofensivos espécies da flora intestinal. 2. Inseto da família do fasmideos ( por 41
assustador; sem asas ( 41 sem asas; Tetrápode, ( 41 quatro patas; , duas antenas, alongadas, facilmente mimetizable
com ( semelhante a ) galhos secos.

bazo
Sust. Masc. Vermelho vascular de órgãos oblongo, achatadas, localizado na parte superior esquerda da cavidade
abdominal sob o diafragma, entre os dois pontos e as costelas falsas. Executa quatro funções: ) receptáculo de
glóbulos vermelhos e - em menor grau - do plasma do sangue; b-) destruição de glóbulos vermelhos alterada; c-)
cooperação ( ) conservação de ferro que a medula óssea produz hemoglobina; d; geração de linfócitos. Derivado do
adjetivo latim «badius, badii»: casos nominativos e genitivo singular equivalente a «bayo, de bayo».

becuadro
Sust. Masc. Música. Precedendo este reexpressa antes de qualquer alteração tonal sinal uma nota para indicar a
inversão. A dicção é composta pelo nome da letra 'b': ser e 'caixa', a forma quadrada do 'b' neste signo, como a
notação musical da idade média indicada a nota «» se natural. Plano da 'b' redondo simbolizados a nota 'se', um
semitom abaixo.

belcebú
Sust. Masc. 1. Diabo. Em Mateus 12:24 descreveu como "Príncipe dos demônios". Outras menções bíblicas são
feitas no Apocalipse, Corinthians, Lucas e Marcos. 2. Bugio «Alouatta beelzebul». 3. Macaco-aranha «Ateles

belzebuth». O nome deriva do Hebraico Ba para o Zebhubh: 'O senhor das moscas'.? Sinônimos: caído, anjo, anjo
mal, anjo das trevas, Anticristo, chamuco, demônio, demontre, diabo, Lúcifer, Bel, Satanás, Satanás.

beligerar
Verbo. Trans. Fazer a guerra. Partir do latim «belligerare», do «bellum» substantivo: guerra. Sinônimos: apressando-se,
assediar, assalto, ataque, cercar, atacar, oprimir, batalha, combate, candidato, disputa, subjugar, guerra, hostilizar,
intimidar, lutar, lutar, indiciar, ralhar, suprimir, cercar, subjugar, submeter, subjugar, sujeitar. Antônimos: respeitar,
capitular, ceder, desistir, conciliar, curvando-se, render-se, concordar, pedir paz, rendição, rendição, subordinado.

bestiez
Sust. FME Atitude irracional. Abreviação de bestieza. Da «besta Latina»: animais, exceto os seres humanos.
Sinônimos: animalidade, atrocidade, atrocidade, barbárie, bestialidade, brutalidade, burro, absurdo, ferocidade,
ferocidade, fúria, irracionalidade, selvageria. Antônimos: civilidade, docilidade, humanidade, gentileza, racionalidade e
civilidade.

bibite
Sust. FME plur. Italiano de «bibita ( pronunciado bibita ) ': doce bebida sem álcool. «Bibita» é o plural de particípio do
verbo transitivo latim 'bibere': beber. Sinônimo: «bevande» ( plural; singular: «beber» 41.

bípedo
Bípede. Ter dois pés. Do latim «bipedalis», composto por bi: dois, pes, pedis (nominativo e genitivo singular): pés.

borbollicos
Sust. Masc. diminutivo plural de borbollo. -Vertical - emanação de qualquer líquido, que normalmente surgem à
superfície. Existem duas versões de sua etimologia: 1-) da onomatopeia "Borba»: pelo som que gera; 2 ) partir do latim
'bullare': borbulhando.

borbones
Sust. Masc. Plural de patronímico da dinastia espanhola da Bourbon. Enquanto as regras gramaticais de demanda de
pluralização não pluralizar-os sobrenomes, porque alguns seria ofensivo ou humorístico ( as vacas e os touros ) é salvo
se é é dos membros da reais-lhes casas. Exemplo: os Habsburgos, em vez dos Habsburgos. Bourbon vem do francês
Bourbon, coloque o nome ( nome de um lugar, ) de Bourbon-L'Archambault, comuna do Cantão de região de Moulins,
no departamento de Allier, de Auvergne, França central. Deriva do gaulês «borva», da divindade térmico «Bormanico»,
porque naquela cidade há termas do thermal de águas.

bosco
Sust. Masc. Floresta, em Italiano; plural: boschi (pronunciado bosqui). 1. Extensos jardins com árvores, geralmente
de grande estatura. 2. A conjunto de tais árvores, às vezes apenas da mesma espécie. A palavra deriva do latim
«boscus», e isto por sua vez vem de franquico (uma língua germânica) «busk». Nome latim autêntica é «silva»:
floresta.

briseras
Adj. FME plur. Brisera. 1. Tubo de vidro ou projector dentro que velas são colocadas para evitar correntes de ar para
extingui-los. 2. Enquadrado em um rack de vidro colocada na frente perto dos lugares da frente dos carros para
proteger os ocupantes contra o movimento do ar e o impacto dos insetos. 3. Dispositivo semelhante a descrição
acima, localizado em motocicletas. A palavra vem do substantivo brisa ( fluxo suave de ar fresco, ) , que deriva da
origem francesa do germânico «brise»: a ruptura, a alteração de "bise": vento boreal na Suíça, Itália e sul da França (

Websters terceiro novo dicionário internacional, ) Sinônimos: candelabrums, para-brisa.

burel
Sust. Masc. 2. Pano de saco: cor vermelha entre preto e castanho. 3. Molde de servir Madero para construir os
canais de chumbo que é alinhado os embornais: furos nas laterais e no assoalho para remover a água no buraco
localizado acima da linha de flutuação dos navios no mar. 4. Bull, especialmente a.

cachirula
Sust. FME de cachirulo. Adorno em forma de ponto de Melo carregando as mulheres na cabeça no final do século
XVIII. A palavra é provavelmente variante do substantivo Pan moçárabe, diminutivo de pan, do árabe 'qasca': Bowl,
Bowl, gamella.

calcedonia
Sust. FME Minério que consiste de uma variedade de quartzo às vezes criptocristalinas, fibroso. Sua fórmula é SiO2;
sua densidade, a 2,64 2,60 g/cm3. É brilho quasicereo, transparente ou opaco, translúcido e ampla variação de cor,
que é chamado de várias maneiras: ágata, carneliano, onix, sardo, chrysoprase, etc. O nome deriva do grego
«chalkedonios», por Calcedônia - hoje Kadikoy ( em árabe, aldeia do Cadi = 41 juiz aldeia;-, antiga cidade da Bitínia,
enfrentando 40 Byzantium; o atual Istambul, Turquia-).

caletre
Sust. Masc. Discernimento. Semiculto derivado o caractere' Latina': caráter, natureza, que por sua vez vem do grego
'charakteer, charakteeros': casos nominativos e genitivo singular equivalente em «caractere, o caractere»: curso, figura,
natureza. Sinônimos: sucesso, cordura, discrição, lucidez, moderação, prudência, sabedoria, talento, tino. Antônimos:
aberração, absurdo, imprudência, loucura, irresponsabilidade, leviandade, leveza, falta de jeito.

candente
Adj. neutro. 1. Branco brilhante, brilhante. 2. Substância, normalmente metal, vermelha ou esbranquiçada devido a
altas temperaturas. Quente o caso: a) que melhora o humor; (b) de uma solução insatisfatória para qualquer um; (c)
«não salomônica» decisão. Dicção provém do latim "candens, candentis, particípio ativo do verbo" candere":
esplender, queimadura, brilhar. Sinônimos: «para o vermelho-branco», abrasador, queimando, incandescente, tórrido.
Antônimos: altura, congelada, frígida, gelado, glacial, gelada.

canonicidad
Sust. e adj. FME 1. Qualidade da Canon: Canon, disciplinado de acordo com os cânones sagrados e eclesiásticas
disposições complementares. 2. Sobre a Canon. 3. Uma pessoa que obtém e joga um canonicato (pre-bend Canon;
uso de pouco trabalho e bastante lucro). 4. Uma vida que pode ser apreciada com serenidade e conforto. Cânone
deriva do substantivo grego "kanoon, kanonos": padrão, regra.

caribdis
Sust. FME Monstro mitológico filho de Poseidon com Gea. Três vezes por dia, ingeridos grandes volumes de água que
então retornado e gerou um enorme comedor redemoinho todos ao redor. Uma vez que era a ninfa marina que ampliar
o reino submarino de Poseidon, inundou a terra, até que Zeus tornou-se um monstro. Ela e Cila - outra monstruosidade
também transformada por Circe, a partir de uma ninfa Marinha-, filha de Fórcis e Hecate, viveram em ambos os lados
de um estreito marítimo para que navios que surcaran por que suas águas estavam ao alcance de setas,
desencadeadas qualquer um deles. Os Argonautas foram capazes de evitar os perigos porque a Nereida Tétis guio.
Ulisses preferiam perder ( seis marinheiros ) com Cila preferia do que estragar todo o barco com 40 Charybdis;
Odisseia, livro III, Homer ). Este nome, em grego antigo, de «Xaribdis», que significa «farejador». ( Fonte: wikipedia, )

carpe diem
Locução Latina do poeta romano Horacio, contido em suas Odes, I, 11. A versão original é «Carpe diem quam credula
mínimo póstero»: apreende um dia ( presente ) ( como ) crédito mínimo para trás ( ) a tradução literal. Resumido,
significa «tirar proveito do dia». Com alguma folga, seria equivalente a «não deixe para amanhã o que pode fazer
hoje», ou «viver cada momento como se fosse o último». Carpe é o imperativo do verbo "carpere": Iniciar captura,
recolhida, coletar, levar. Diem é o acusativo do substantivo «dies»: dia.

castalios
Adj. MASC... plur. de castalio. Pertencentes ou relativos a r: 1-) Castalia, inspirando a fonte da poesia, em Delfos. Por
extensão, poético; 41-2; as Musas: «deusas castales». Nas mitologias grega e romana, Castália era uma náiade ninfa (
41 «água doce»; filha de Achelous. Apolo a amava, mas ela fugiu dele e mergulhou na fonte de que tinha sido em
Delfos, no sopé do Monte Parnasso ( de acordo com outras versões do Monte Helicon ) desde então conhecida como
fonte de Castália. Aqueles que bebiam suas águas ou ao ouvir seu som tranquilo, este náiade poderiam inspirar o gênio
da poesia. Sua água sagrada também era usada para limpar os templos délficos. Apollo consagrado Castalia Musas (
Castaliae Musae ). Castalio vem do latim «Castalius»; Este, do grego «kastalios». ( informações tiradas do Wikipedia
e o Dizionario Garzanti della lingua italiana. Milão, Itália-)

castrueras
Sust. FME plur. de castruera. Na Colômbia, país musical instrumento atribuído a fábula-como o Deus Pan, o Deus
mitológico grego de pastagens, florestas e os rebanhos.

catervario
Sust. Masc. Roman Gladiator que participaram nas lutas do grupo. Do latim «catervarius», composto por «caterva»:
bárbaro, reunindo-se a terminação 'arius': conjunto.

cenzontle
Sust. Masc. Ave nativa da América do Norte e Central, na ordem os passeriformes, da família mimids. Ele é suposto
para ser capaz de imitar qualquer som: outras aves, animais - incluindo a voz humana-, máquinas, etc. O repertório de
um macho experiente pode consistir de 50 a 200 canções. Aludir a seu gênero e sua espécie, Mimus polyglottos:
imitador de muitas línguas e etimologia, dois tempos reduzidos, seu nome popular, derivado do náuatle
«cenzontlatoltototl», porque consiste em «cenzontli»: quatrocentos, «tlatolli»: palavra e "toto TL»: Dr. Variações
fonéticas: cenzonte, cinzonte, Mockingbird. Impropriamente tem sido considerado o rouxinol. Esta é a família
Muscicapidae, género Luscinia megarhynchos espécie e vive na Europa e na Ásia. ( Fontes: Wikipédia e dicionário de
aztequismos, Luis Cabrera )

cervero
Ou cervera. Adj. Besta envenenada que atirou o veado. Não deve ser confundido com o cão Cérbero, o cão
mitológico de três cabeças e pescoço cheio de cobras que guardava a porta dos reinos de Hades: o inferno.

ceteris paribus
Frase em latim, pronuncia-se «cheteris paribus». Significa "e mais igual», que significa «se as outras condições
permanecem constantes". Aplica-se quando as variáveis de um fenômeno permanece inalterado único: o relativo à
influência que é pesquisa objetiva ou uma consequência. Isto fornece a simplificação da análise, como evita
considerado cada variável. Por exemplo: «ir os dois à tarde sobre o voo equis». Escusado será dizer que o tempo de
chegada é sujeita o potencial numerosos característica de fatores adversos da navegação aérea são excedidos.

chicle
Sust. Masc. Látex ou suco leitoso ( 41 biogênica; da árvore chamada chicozapote ( «» «Manilkara sapota» ) originários

da Mesoamérica. Para o extrato é e condensar é é uma substância que, sozinho ou misturado com algum adoçante ou
sabores artificiais, é mastigar e provoca a salivação. O termo vem do náuatle «chictli» ou «tzictli»: cola adesiva,
fichário,. Sinônimo: goma de mascar.

chile
1. um país no extremo sudoeste da América na costa do Oceano Pacífico. 2 Sust. Masc. Produto de planta homônimo
de tempero picante: chile. Sinônimos: Pimenta, picante, pimenta, páprica, pimenta, molho ( com outros ingredientes ). 3
Sust. FME Família da planta das solanáceas, género "Capsicum", que compreende muitas espécies, da qual a
«annuum» é o mais importante, por causa disso, existem mais variedades, selvagens e cultivadas. A palavra deriva do
nahuatl "pimenta". 4. na América Central, picaresca anedota, conto «carregado cor», mentira, 'pudenda festa' viril.

chiquiado
Chiqueado. Adj. Masc. Muito mimado e mimado demais, especialmente no Word. Tratados com deferência
imoderada. Falar sobre chiqueado: como uma criança de tenra idade. O termo é o chiquear de particípio do verbo
transitivo, derivado do substantivo - e adjetivo - chico, do latim «ciccum»: coisa insignificante.

cibele
Cibeles. Mitológica filha do céu e da terra, cônjuge de Chronos, mãe dos deuses, advogado da civilização e protetor
das cidades. É identificada com Rhea, deusa da terra. É representado com uma coroa de Torres, em um carro
desenhado por dois leões onde seus Coribante (sacerdotes), com chifres (música de chifres) e címbalos, causa grande
tumulto. No ano 204. (C). durante a segunda Guerra Púnica, motivado pelo anúncio de um salgueiro Oracle cerca que
Cibeles poderia assustar Anibal afastado, uma pedra de seu tabernáculo de Pessino, foi levada para Roma na Galácia,
Turquia e foi entronizado-lo num templo. O Estado romano adotou o culto dele, que era um imponente obstáculo à
propagação do cristianismo. (Informações extraídas da «grande enciclopédia do mundo». Bilbao, Espanha)

cinnamomi
O nome de uma espécie do género taxonómico 'Phytophthora', fungo identificado por R. (D). Rands em 1922 em
árvores de sumatra canela. Gera uma patologia (doença: micose) árvores tais como o abacate (abacate), castanheiro,
carvalho, eucalipto, macadâmia, pêssego, pera, de pinho, assim como abacaxi, etc. Os nomes de gênero e espécie
vem do substantivo (grego) «Python»: planta, «phthorá»: ruína, destruição e «kinamoomon», depois «cinnamomum»
Latina: canela.

cintilar
Cintilar. Vem do latim «scintillare»: Flash, brilhar, brilhar, brilhar. Flashes de emissão de luz e de estrelas para colorir.

cisto
Sust. Masc. 1. Jara: família do arbusto perene de cistineas ou cistaceae, folhas viscosas se inferior pelado e peludo,
grandes flores, fruta capsular, do género "Cistus", vem do substantivo grego «kistos». 2. Pseudoprefijo (porque é uma
palavra completa que funciona como prefixo) que está envolvida na gênese de Blois (aspectos técnicos, com
componentes de origem grega) relativos à bexiga e cistos. Esta etimologia é ligeiramente diferente para o sexo da jara:
«kystis, kysteoos»: bexiga, cisto, em seus casos nominativos e genitivo de singular.

civilismo
Sust. Masc. 1. sistema de governo conferiu os cidadãos civis. Esta designação vem para enfatizar que a autoridade
máxima não militares exercem-lo. 2 advogados especializados em Direito Civil: civil. Etimologia: latim 'civis': cidade, e
«ISMO», do latim "ismus" e este do grego «ismos», que neste caso significa condição, qualidade, doutrina, movimento
social e tendência.

coces
Sust. FME plur. Porque: 1. Violento golpe com as patas traseiras, executado por feras. 2. Recolhimento ou golpe
causado por tiro com armas de fogo. 3. Refluxo do volume de água para encontrar um obstáculo na sua pista. 4.
Estoque de armas. 5. Extremidade inferior dos mastros (Marinha). 6. Parte inferior ou mais grossa em uma árvore.
Nota: a conjugação da segunda pessoa singular do verbo transitivo Cook não é pontapés, mas você cueces. Dicção
porque vem do substantivo latino "calx, calcis": salto. Sinônimos: coce, coceadura, puntillazo, chute, pontapé.
Antônimos: palmada, a mão dele.

codigo hammurabi
Um do judiciário arcaico catálogos, possivelmente o quarto por antiguidade, emanada aproximadamente do ano 1760
antes da era cristã, de acordo com a mídia, a cronologia babilônica rei ( 41 Mesopotâmia; Hammurabi, sexto da
primeira dinastia da Babilônia. Consiste de 282 leis, escritas no idioma acádio, gravado em escrita cuneiforme em
várias estelas monólitos ( ) , um dos quais está em exposição no Museu do Louvre ( Paris ). Entre estes regulamentos
contém a «lei da retaliação» ( «» Lex talionis», de «talis»: tal, 41 idênticos; com a finalidade de que o castigo era
exatamente igual da ofensa, cuja síntese é expressa no famoso aforismo "olho por olho, dente por dente".

cohecho
Substantivo masculino. Indução, por meios ilegais, com dinheiro ou através de fraude, a ausência de dever. Partir do
latim «coactus» (particípio passado do verbo preterite de "cogo": impelir, empurrar): forçado, fictícia, não-natural.
Sinônimos: coação, coerção, suborno e corrupção.

comodatario
Quem recebe bens afiançados. Esta palavra é o particípio passado do verbo latino «commodare»: pagar, facilitar. Na
celebração de um contrato de locação, consiste principalmente de propriedades de imóveis, condicionados a
determinados usos e deve pagá-lo no final do termo. Quem concede é «comodante».

completud
Sust. FME Qualidade de ser ou estar cheio, cheio. A palavra, do latim carimbo, consiste a preposição «como»: com e
o particípio passado de «pletus», do verbo «plere»: preenchimento. Sinônimos: encher, plenitude, integridade, pletora,
plenitude, totalidade. Antônimos: ausência, falta, escassez, inopia, ausência, vazio.

composta
1. Resíduos sólidos (lixo) orgânicos para que introduziu em dispositivos uma pequena escavação chamado "adubo" ou
estações de tratamento de grande se tornar fertilizante. 2. Síncope (perda de uma carta intermediária) de composição:
composição ou ato de compor.

condice
Duas inflexões verbais da harmonização verbo: harmonização, concordar. 1-) Terceira pessoa do singular do indicativo
presente. 41-2; Segunda pessoa do singular do modo imperativo. É para além do modelo de conjugação do verbo, que
ele é «di» ( não diz «condí» 41. O verbo no infinitivo é derivado do latim «condecere»: Concordo, ficar bem, a propósito.

condro
Sust. Masc. Cartilagem: translúcido, flexível e elástico do tecido conjuntivo, inferior a consistência óssea, com o qual
contribui para a formação do esqueleto. Em embriões e muito jovens espécimes de vertebrados, que constitui a
maioria do esqueleto. Em organismos superiores, a grande maioria torna-se o osso. Nos seres primitivos, como
ELASMOBRÂNQUIOS (raios, tubarões, peixe-serra) e o esturionidos (esturjões, marones, sollos), o condro (cartilagem)
é para a vida. Deriva do termo grego «chondros kreatos»: carne dura. Sinônimo: peito ponto final.

conjunto de la flora y fauna
Biota. Vem do grego 'bios': vida. Animais e plantas em qualquer lugar. Modo de vida e subsistência destes seres.

contratenor
1. Voz incomum de gama tenor e tessitura. 2. Cara essa voz. 3. Uma das partes médias musicais entre tenor e
soprano. Em composições polifônicas medievais era a voz que era um contraponto para o tenor, complementar as
outras vozes.

corcel
Sust. Masc. Luz do cavalo de grande altura apropriado para torneios e batalhas. Do baixo latim «corserius», a partir do
latim «cursus»: carreira.

correquisito
Sust. Masc. Requisito adicional. Do latim preposição «como», equivalente a "com" e o substantivo «requisitum»,
particípio neutro de «(pronounced recuirere) o verbo encontro»: exigem, prefixo de valor composta por «quaerere
(pronunciado cuerere)» e «re», iterativo, verbo transitiva, ou seja, investigar, Pesquisar, exigem, perguntar, quero,
afirmam.

corzo
Do latim vulgar "curtius", do latim "curtus": curto, sendo o menor - 50 a 65 cm de altura em cruz - cervos europeus. A
sua designação taxonômica do gênero e espécie é «Capreolus capreolus». Quatro-legged ruminantes pouco mais do
que a cabra, rabicorto, marrom avermelhado nas costas e branca na barriga no uropígio branco, cinza e verão no
inverno, a partir de dicas de ahorquilladas de equipes de funcionários verrucoso, pequeno. Depois da era da Brahma,
em agosto, os filhotes nascem em maio, salpicado de branco.

coxotomía
Cirurgia de quadril. Substantivo híbrida, por sua vez, composto de dois substantivos: do latim "coxa": quadril e o grego
«levaram»: corte, incisão, seção.

creatininemia
Sust. FME Excesso de creatinina no sangue e músculos. A creatinina é um composto orgânico que é gerado pela
degradação de creatina: nutriente muscular causada pela eliminação do metabolismo normal dos músculos. De origem
grega, o conceito é derivado de três substantivos: 1-) o caso genitivo, «kreatos»: a carne, o nominativo "kreas": carne;
41-2; "inos": substância; 41 3; "aima": sangue ( o ditongo "ai" torna-se 'e' ) e a final «i» com o significado da condição
patológica. ( Ver creatinina )

creofilia
Sust. FME Gosto de carne. Vem do grego "kreas, kreatos" substantivos: carne, carne e «phylia»: amizade. Sinônimos:
carnivorousness, creofagia. Antônimos: crudiveganismo, ovolactovegetarianismo, sentiocentrism ( pelo qual pretende
evitar o sofrimento de seres sencientes ) veganismo, vegetarianismo.

crinografia
crinografia é escrito incorretamente e deve ser escrito como "crinografia" no sentido de:<br>Sust. FME 1. descrição dos
lugares, objetos, seres vivos, especialmente dos lírios. «Krinos» grego: Lily e «grafe»: descrição.

cronolecto

Sust. Masc. Grupos sociais expressivos de modo, a idade, principalmente nas fases da infância, puberdade e
juventude-driven, menos formal do que na idade adulta. O conceito é derivado do gregos substantivos «chronos»:
tempo, idade e «lektikon»: dicção, estilo.

cujus
1. Genitivo latino de 'qui': a) pronomes relativos, equivalentes a «o (, coisa);» «a (a coisa) que "; ((b) o advérbio
significado interrogativa, relativo ou indefinido, equivalente a «em quê, para quê, como, o quê, quanto» e «Quis»: a)
pronome de pergunta direta ou indireta, substantivo ou adjetivo, correspondente a 'quem, o quê'; (b) pronome
indefinido, equivalente a «qualquer um, qualquer um, qualquer um.» 2. Pronome de relativo latim homóloga de «quem,
o qual, quem, quem».

cumbre internacional
1. Dimensão - geralmente a maior - uma montanha que serve como um vértice divisor entre países. A palavra Cimeira
vem do substantivo latino 'culmen, culminis': top. Sinônimos: altura, Apex, crista, coroa, cratera, crista, culminação,
cúspide, dividir, fastigio, lomo, bacia hidrográfica, pico, Pinnacle, vértice,. Antônimos: abismo, barranco, canal, Canadá,
canon, pista, concavidade, depressão, dolina, fossa, oco, hoya, sima, tajo, vale. 2. (figurativo) Originalmente, a
reunião dos chefes de estado de dois opostos ideologicamente poderosos países: Estados Unidos da América e da
antiga União Soviética. Foi «a» cimeira. Posteriormente, as reuniões de líderes de vários países. Agora é «a» cimeira.

damián
Nome do macho da pessoa. Vem do grego «Damianós», que significa domador, o verbo transitivo «damazo»: manso.
Nome relacionado: Damaso.

danubio
Sust. Masc. Segundo o fluxo do rio Europeu e comprimento: 2 811 km com este nome e 2 857, incluindo a 46 km da
nascente do Rio Brigach, antes da confluência com o Breg, comprimento mais curto, em Donaueschingen, floresta
negra, Alemanha , até sua foz no mar Negro na Romênia (o primeiro é o Volga: 3 700 km). Em seu curso, por 10
países, é chamado de cinco maneiras: 1) Donau na Alemanha e na Áustria; 2) Duna na Hungria; Dunaj 3) na
Eslováquia; (4) o Dunav na Croácia, Sérvia, Bulgária e Ucrânia; (5) Dunarea na Moldávia e Romênia. No curso inferior
do rio foi chamado em grego Danúbio, Ister em latim, Istro em espanhol. Danúbio vem do latim Danubius ou Danuvius
e a leste de um «empréstimo» celta (gaélico), ou possivelmente iraniano. Rios como o Dnieper, Dniester e o dom
recebido nomes derivados o proto "danu": Rio, possivelmente uma corrente cósmica primitiva e uma deusa védica dos
rios, talvez a raiz «da»: fluxo, rápido, violento, indisciplinado. (Informações tiradas da Wikipedia)

de pascuas a ramos
Loc. Conselheiro. Isso raramente acontece. Baseia-se no que dura quase um ano ( uma semana menos ) Desde que
a referência é a semana Santa. Ele inclui 40 ressurreição domingo, Páscoa, fim de semana 41 «maior»; a 40 domingo
de ramos; casa da Páscoa do ano seguinte, 41. Sinônimos: cada um vindo de Bispo, de vez em quando.

decil
Sust. Masc. Classificação dos valores, portanto, que há dez intervalos de igual montante. Exemplos: o primeiro decil de
100 inclui 1 a 10; o nono, 81 a 90.

demersal
Adj. neutro. Tabela de classificação taxonómica não gama de peixes e frutos do mar, de acordo com a profundidade
do seu habitat: águas perto do fundo do mar. Exemplos: bacalhau, lagosta, Pargo, garoupa, cioba. Dicção vem do
latim «demersus», particípio passado do verbo transitivo composto «demergere», que por sua vez formado pela
preposição "de", com significado causal e a palavra «mergere»: afundar, submergir, mergulhar. Sinônimos: abismal,

batial, bentônicos. Antônimos: pelágicos, planctônicos.

deóntico
Adj. MASC... Relativo ao direito, em especial no que se refere a determinadas condições sociais ou profissões.
Derivado do grego «deontos» caso genitivo: dever ( nominativo «deon»: dever ) e o final «ico»: relativo a.

desfiladero
Substantivo masculino. Passagem estreita enlameada, pelo qual qualquer multidão, principalmente a tropa deve
mover-se em uma linha. Sinônimos: derrocadero, Cliff, precipício, voladero.

destral
Adj. pequeno Machado que geralmente operado com a mão direita. Derivado do adjetivo latino "dextralis", e este por
sua vez vem do substantivo "dextra": mão direita.

dexara
Pare. Conjugação verbal em tempo passado antigo espanhol (pretérito perfeito do modo imperfeito), modo do modo
subjuntivo do verbo 'Quicken', hoje deixa, que por sua vez constitui uma alteração de uma vez "lexar", do latim '
laxare»: afrouxe, expandir, relaxar, derivado do adjetivo Ivo "diffusus": solto.

diagenesis
Diagénese. Geológico substantivo feminino. Químicos e físicos no sedimento, alterações subsequentes ao seu
depósito, pelo qual tornam-se rochas consolidadas. De acordo com a fácies de seu entorno, incluindo compactação,
cimentação, recristalização e raras vezes, a substituição do íon, como acontece em alguns calcário, que consiste
principalmente de calcita: CO3Ca, na qual o magnésio susbstituye parcialmente para o calc IO e transforma-lo em
dolomita: 2CaMg (CO3), processo chamado dolomiting. O termo deriva do grego, o prefixo «dia»: através de e o
substantivo «Génese»: origem. Sinônimo: mutação, evolução, transformação, transmutação.

diégesis
Sust. FME 1. em "Narratologia", mundo fictício em que é expresso. 2 história, memória, em vez de exibir ou
desempenho. A Diegese é desenvolvido em três áreas: espaço, tempo e personagens. Nos tempos de Platão e de
Aristóteles conceito de Diegese opunha-se a mimese ( mimetismo: imitação ). A Diegese, o narrador diz que o que os
personagens estão fazendo. Essas ações são mostradas na mimese. A palavra deriva do substantivo grego
«dieegeesis»: história, explicação e exposição. ( Fonte: Wikipedia, )

difamante
Adj. neutro. Que infligiu. Gerúndio do verbo ativo significado, do verbo difamar: desacreditar alguém relatar opiniões
adversas a sua reputação. Vem do latim verbo transitivo «diffamare», composto do prefixo privativo e intensivo "dis" e
o substantivo «Fama»: uma opinião comum sobre as qualidades e ações pessoais. Sinônimos: caluniador,
humilhantes, degradantes. Antônimos: laudatório, lisonjeiro, encomiante, panegyrist apreciativa.

dioxido de carbono
Também é chamado de dióxido de carbono e dióxido de carbono, CO2 fórmula. É um mais pesado do que o gás de ar:
1 densidade. 52, incolor, cheiro e sabor algo picante, à prova de fogo, incomburente e sufocante. Alguns vulcões e
algumas rachaduras no chão expirem-lo. Também foi originado pela respiração de animais e plantas, combustão,
apodrecendo e fermentação de substâncias orgânicas. Usado em bebidas espumantes, extintores de incêndio e na
medicina. Solidificado constitui o "gelo seco", usado em refrigeração. Impropriamente chamado ácido carbônico. Esta
é uma combinação do dióxido de com água: H2O = CO3H2 CO2. Esta propriedade é a mais correta nomenclatura do

anidrido, porque combinado com óxidos de água não geram ácidos, mas bases químicas: hidróxidos.

disoluto
Adjetivo qualificativo masculino. Meios de licenciosos, vicioso.??? Deriva do verbo dissolver: compreende o prefixo
nominal e verbal 'dis': 'soluto', particípio passado do verbo latino «infra-estruturas», negação e contraste: desencadear,
desbloquear, misturando.

dolce far niente
Uma expressão italiana que significa literalmente "doce fazer nada", que é bastante explícita. O doce «dolce» adjetivo
qualificativo, sincopado tarifa"Talian", do latim significa "facere": fazer e o pronome indefinido "niente" não significa
nada, do latim «nec entem»: nenhuma entidade, não deve ser. Sinônimos: solto, preguiçoso, preguiçoso, ocioso,
preguiçoso, zangão.

dpd
DPD. Dicionário de Panhispanic. Editado pela Real Academia Espanhola e da Associação de academias da língua
espanhola. Colaboração do Instituto Cervantes. Edições de geral de Santillana, S. L. 2005.

drae
Siglas (primeira letra de substantivos e adjetivos) correspondente para o «Diccionario de la Real Academia Española».

dubitar
Verbo intransitivo, derivado do latim 'dubius': dúvida. Duvido. Significa indecisão, hesitação, perplexidade e hesitação.

ductibilidad
s. f.... ser dúctil. Propriedade da matéria pela qual, sem ruptura, adota forma arame ou fio. Refere-se principalmente
aos metais, dos quais - por decrescente grau desse recurso - destaque: ouro, prata, platina, alumínio, ferro e cobre.
Erroneamente este significado foi estendido para «maleabilidade», mas isto refere-se apenas a alteração na forma de
folhas ou folhas, tais como folha de Flandres. Deriva do latim 'ductus': particípio passado do verbo transitivo «ducere»:
dirigindo. O final vem do substantivo "habilitas, habilitatis»: nominativo casos e genitivo de singular de aptidão,
idoneidade, capacidade ( de, para ). Sinônimo: ductilidade.

ectopico
Ectópica/a. Derivado a ectopia adjetivo substantivo grego, relacionados com: 1-) osso torcido ou deslocado; 41-2;
corpo, as vísceras, principalmente, em localização anormal. A palavra é composta da preposição "ek": lá fora, o
substantivo «toupeiras»: lugar e o final ' iko/a': relativo a.

edible
Adj. comum. Que você pode comer, principalmente por falta de veneno. Derivado do verbo latino "edere": comer.

efebocracia
Substantivo feminino, consistindo de «ephebos» Substantivo (grego): young e 'kratos, kratous': nominativo e genitivo
singular de domínio, de poder. Ou seja: jovens no poder. Na antiga Grécia usando o termo efebo foi designado
masculina idade entre 18 e 19 anos de idade. Por extensão, em outros países é atribuído aos governos onde exercer
muitos jovens adulto pessoal. Pejorativamente aplicado ao jovem efeminado.

eliseos
Elysées. Plural de Eliseu, a referida "Champs-Élysées": lugar delicioso, felicidade, destino de almas do bem. De
acordo com Homer, generoso região no oeste da terra, às margens do oceano, repleto de presentes, sem frio, neve ou
chuva: perpétua primavera, onde, sem ter morrido, habitou heróis escolhidos. A palavra vem do grego 'evasão' ( «»
Pédio» ) : campos ( ) Elysées.

empoderamiento
Sust. Masc. Se tornar uma potência. É composto por «em», a preposição "em", adaptação de preceder uma «p»,
«energia», o verbo nominalized do verbo latino "gambá": poder, o substantivo "potentia, potentiae" e o final «mento»
com o significado de ação e efeito. Sinônimos: Administração, autoridade, dominação, domínio, governo, hegemonia,
mandato, comando, poder, autoridade, Presidência, regime, Manor, superioridade, supremacia. Antônimos:
conformidade, dependência, escravidão, fidelidade, inferioridade, lealdade, servidão, sujeição, subordinação, aperto,
homenagem, vassalagem.

emulación
Sust. FME 1. em filosofia, nobre sentimento que solicita a imitar o bem dos outros para tentar combiná-lo e superá-lo. É
um dos impulsos educacionais da vontade, mas que carece de viabilidade de degenerado em inveja e tristeza para o
bem dos outros. 2. em Psicologia: ) imitativa rivalidade; b-) competição entre dois ou mais indivíduos ou grupos para
determinados objetos ou distinções. 3 inveja «bom». Sinônimos: incentivo, Sting, incentivo, incentivo, encorajamento,
apremio, ciúme, desafio, espoleo, estímulo, incentivo, honra, oposição, Piqué, desafio. Antônimos: apatia, indolência,
desalento, desânimo, falta de vontade, apatia, desinteresse, despreocupação, indiferença, negligência, indiferença,
indolência, inércia, inibição, molicie.

enalzar
Verbo. Trans. Extol. Vem do latim "exaltiare (pronunciado exalciare)", composta pela preposição «ex', com o
significado de ponto de partida e o verbo «altiare», do adjectivo «altus»: alto, bem escorvamento. Sinônimos:
credenciar louvar, louvar, louvar, elogiar, elevar, exaltar, elogiar, honrar, glorificar, loar, colocar por nuvens, sublimar.
Antônimos: ' t errado, difamar, degradar, denegrir, desacreditar, desqualificar, desdorar, descrédito, detractar, difamar,
caluniar, estigmatizar, imputar, sem vontade, insulto, Sully, minar, ofender, repreensão, carrapato, vilipend IAR.

encorrer
Verbo. Trans. 1. Siga, o que estou fazendo. Sinônimos: perseguir, assediar, busca, assediar, rastrear. Antônimos:
abandonar, ceder, cesar, renunciar, desistir, voltar. 2. Verbo. INTRANS. Incorre, para obter. Sinônimos:
apressando-se, arrasando, cercar, atacar, entrar, entrar, invadir, quebrar, lidar com, penetrar, gritar, tomar, a violação.
Antônimos: partir, mesmo, deixar, deixar, abandonar, desertar, emigrar, fugir, iludir, escapar, evacuar, fugir, fugir, sair,
largarse, sair, dividir, removido, saída, zarpar. Palavra de Cuno Latina composta da preposição (de 'in') e o verbo
«currere»: executar

enmarañado
Adj. Masc. Particípio de um verbo transitivo, viaje, que por sua vez provém do marana de substantivo feminino: dobra
de ervas jarales, zarzales, fios, cabelo, etc. Sinônimos: difícil, constrangedor, emaranhada, impenetrável.

enofilia
Sust. FME Passatempo para o vinho e por extensão a outros espíritos de bebidas ( 41 alcoólicas;. Derivado do gregos
substantivos "oinos ( pronuncia-se «enos" )»: vinho e "philia": amizade. Sinônimos: embriaguez, alcoolismo, alcoolismo,
álcool, beodez. Antônimos: abstinência, continência, enofobia, ruídos, sobriedade, Temperança.

equivalencia

Sust. FME Condição equivalente: de igual valor. A palavra deriva do latinos adjectivos «aequus (pronunciado
ecuus)»: liso, liso, até mesmo, e «valens, valentis: forte, robusto, saudável, valioso. Sinônimos: analogia, concordância,
equação, equidade, uniformidade, identidade, igualdade, paridade. Antônimos: desigualdade, diferença, desacordo,
discrepância, lacuna, diversidade, heterogeneidade, desigualdade, injustiça.

escintilómetro
Aparelho para medir a piscar. Se é dito centella, é preferível este dispositivo você chamá-lo cintilometro. Então é
designado no México. Há um para medir cintilaciones astronômico e outro para detectar a radiação, principalmente a
escala.

esferoma
Sust. Masc. 1. globular tumor. Derivado de sphaira dos grego substantivos ( pronunciado sfera )»: esfera e "oma,
omatos": denotando: ) 40 circunscritos processos inflamatórios, por exemplo: granuloma ) b-) 40 tumores; por exemplo:
fibroma ) c-) inchaços ( por exemplo: hematoma, ) d; conjunto de órgãos ou unidades que compõem um 40 anatômica
funcional de unidade; por exemplo: chondriome-). 2 Gênero «Sphaeroma» malacostracans ( 41 Soft; isópodes ( 41
pernas iguais. Exemplos: camarão, lagosta.

esopo
Esopo. Fabulista grega, morreu cerca do ano 570 a. (C). É sinônimo de fábula, autor de 40 a 200 composições deste
tipo, que incluem "A lebre e a tartaruga" e "o lobo e o cordeiro".

espacio de terreno allanado
(Inverter a questão: é uma definição.) A resposta é o conceito). Esplanada (sust. FME ) . Dicção é explanar de
particípio do verbo transitivo, derivado do latim «lo explanare»: tornar-se monótono, consistindo a preposição 'ex', com
significado negativo e o substantivo "planus": plana. Sinônimos: nivelamento, plataforma, aterro, desembarque.
Antônimos: elevador, montar, destaque, destaque.

espejo de agua
Superfície da água em poços, poços, valas, vulcões, cavernas, dolinas, tiros de minas e outras cavidades. Geralmente
refere-se à profundidade na superfície do solo. A este respeito, um sinônimo é «lençol freático»: a dimensão para baixo
do solo onde começa o manto de água ou o aquífero. O adjetivo freática vem do substantivo grego "phrear, phreatos":
nominativo e genitivo de bem singular.

esperanto
Sust. Masc. Língua internacional artificial de simplicidade lexical e fonética: 1) uma pessoa do meio é composto por
aproximadamente 75% das raízes do vocabulário; (2) a gramática contém 16 regras, padrões autênticos: são
invariáveis; (3) os substantivos terminados em 'ou'; (4) os adjetivos que terminam em 'a'; (5) para o plural dos
substantivos e adjetivos, no singular é adicionado um 'j'; (6) pela adição de um «n» para o caso nominativo é gerado o
acusativo; (7) há apenas um modelo de conjugação verbal; (8) um 'e' adicionado origina o advérbio; (9) exceto as
consoantes c, g, h, j - cada um desses quatro com uma variante-, s, z, fonemas (letras) são pronunciados como em
espanhol. A palavra vem do pseudônimo "Doktoro Esperanto", seu Criador: Ludwik Lejzer (Ludovico Lazarus)
Zamenhof, filólogo e oftalmologista polonês, que em esperanto "Doutor esperançoso" significa.

esperticia
Perícia. Neologismo anglicista, desnecessário, para "expertise", porque em espanhol a adequação substantiva,
habilidade, cognição, concorrência, conhecimento, habilidade, competências, empirismo, experiência, Gnose,
habilidade, luzes, mestre, ex officio, perícia, pr Actica, praticidade, pragmatismo, preparação de Práxis.

esplendor
Sust. Masc. 1. Luz intensa. 2. (figurativo) Excepcionais qualidades de alguém ou algo. 3. Nobreza, nobreza.
Deriva do latim «esplendor splendoris», de verbo intransitivo «capítulo»: brilho, brilho, brilho. Sinônimos: brilho,
claridade, esplendor, brilho, brilho, brilho. Antônimos: escuridão, sombras e escuridão.

etaria
Adj. FME Em demografia (avaliação dos residentes de acordo com suas atividades, idade, instrução, etc.),
quantificação da população por faixa etária, mais comumente por etapas de cinco anos: 1) até cinco; (2) entre cinco e
dez; (3) entre dez e quinze e assim por diante. Derivado do substantivo latino "aetas, aetatis, nominativo casos e
genitivo singular equivalente a 'idade' e definir a"ária", indicativo de agrupamento, terminando.

etio
1. Sust. FME Causa. Pseudoprefijo ( porque serve como um prefixo com o completo significado do substantivo )
usado por exemplo na etiologia neologismo científico: estudo das causas. Derivada de aitia do substantivo (grego) (
feminina;» o ai de ditongo, pronunciado e ) «, ou ( masculino ) aition»: motivo, razão. 2. Adj. nome neutro da Etiópia:
etíope, do verbo transitivo "aitho ( o ai de ditongo, pronunciado e )»: queimadura, brindando e o substantivo
«operações»: aparência, modo de exibição, pelo semblante sombrio da população.

eupnea
Sust. FME Respiração fácil, normal. Palavra da linhagem grega, composta pelo modo advérbio «UE»: bem e o
substantivo ' pnoia ( pronunciado pnea )»: a respirar. Antônimos: agitação, apneia do sono, asfixia, asma, chiado,
opressão, asfixia.

eupneico
Adj. MASC... Que respirar bem. Termo de estilo grego, composto do modo «UE» advérbio: bem, o substantivo "pnoia (
pronunciado pnea )»: respirando, o sujeito do verbo intransitivo «pnein»: respiração e o final"iko": relativo a. antônimos:
agitado, Apneico, sufocante, asmático, ofegante, sufocado.

exemplar ceterorum
Locução Latina, possivelmente trás o selo, que literalmente significa "exemplo para os outros". Tração: 1) «exemplar,
exemplaris», casos nominativo e genitivo singular do Substantivo neutro "exemplo": exemplo, cópia, imitação; (2) o
adjetivo neutro «ceteras, um, hum "(é considerado inexistente nominativo singular masculino): o resto, restante, o que
está faltando, caso contrário. Sinônimos: arquétipo, modelo, paradigma, protótipo.

falible
Adj. neutro. Propenso a falha (ou fracasso), a um erro: que pode falhar, erros, erros. A palavra vem do latim "fallibilis",
derivado do verbo «lo fallere»: enganar, induzir em erro.

famatina
Capital do departamento homônimo (Famatina), no extremo norte da província argentina de La Rioja, no noroeste do
país. Ele está localizado no sopé das Sierras Pampeanas, onde existem minerais de diferentes elementos,
nomeadamente ouro. Esse nome surgiu de «famatinita»: mineral ortorrômbico composto de sulfeto de cobre e
antimônio: Cu6Sb2S8, isomorfo da Enargita, no qual o subsituye de arsênio à fórmula de antimônio: Cu6As2S8.

fazañas
Sust. FME plur. Ant. de fazana. Feat. 1. Fez o ilustre, heroico e designado. 2. Evento memorável, para melhor ou
para pior. 3. História, sentença, acórdão, dizendo, história. 4. Exemplo, o milagre. A façanha de palavras e fazana

derivado do verbo transitivo espanhol velho "cortador", derivado do latim "facere": fazer,. Sinônimos: jogou, ousadia,
coragem, impulso, épico, gesta, heroísmo, conversa, ousada, proezas, sergas, imprudência, coragem. Antônimos:
apreensão, covardia, indecisão, medo, medo, nervosismo, medo, timidez.

felicísimo
Adj. MASC... superlativo de feliz. Derivado do latim "felix felicis» ( nominativo casos e genitivo ): fértil, o fértil o
superlativo terminando «isimo». Sinônimos: afortunadisimo, bienaventuradisimo, dichosisimo, placidisimo,
venturosisimo. Antônimos: desafortunadisimo, desdichadisimo, desgraciadisimo, desventuradisimo, infelicisimo,
infortunadisimo.

ficologia
Ficologia. Sust. FME Ciência no estudo de algas marinhas. Derivado do gregos substantivos «phykos»: marina de
alga e «logos»: tratados.

fidalgo
Sinônimo de hidalgo. Hidalgo. 1. Indivíduo de linhagem nobre e distinto. 2. Pessoa generosa.

flamable
Adj. Você pode facilmente gravar ( e uma explosão violenta ). Isso vem do substantivo latino "militares": chamadas e o
final 'capaz': capaz de. Sinônimo: inflamável. Embora possa parecer contraditória, inflamável e não-inflamável são
equivalentes, porque nesse caso a preposição 'em' não é negativa. Por dentro, significa que há o início - Propriedade,
possibilidade - gera chamas dentro. Em puro-sangue espanhol, é inflamável. O uso de inflamável é sob a influência do
inglês, não obstante que nesta língua há também a dicção "inflamáveis", mas - pela custódia interpretação de 'in'-,
'inflamável' é usado em preferência.

forestal
Adj. neutro. Sobre a floresta, especialmente o usufruto de sua madeira. O termo vem do latim «forestalis», do
«foresta» substantivo: floresta, que provém o advérbio "para um": fora, fora das muralhas. Sinônimo: dasonomico.

foz
Sust. FME O plural é "Tubarão". 1. Tensão de um profundo vale 2. Montanhas de Angostura, através da qual corre
um rio. Do latim «faucis do falso»: garganta. Sinônimos: Canyon, Gorge, estreita a garganta. Antônimos: Highland,
Outeiro, planalto, proeminência.

fratri
Sust. Masc. plur. Irmãos, em italiano. Fratri é o plural de fratre, antigo nome correspondente para o atual fratello: irmão.
Vem do frater Latina, fratris, que são casos nominativos e genitivo de singular.

ganado horro
Que é infértil. Gado é o particípio passivo de vitória o verbo, desde o baixo latim «ganeare», e este gótico «ganhar»:
luxúria. Eu horro deriva do árabe 'hurr': livre, grátis. Sinônimo de horro: sozinho, inférteis. Antônimos: Eu fértil, prolífico.

gaudio
Sust. Masc. Gozo, prazer (comumente espiritual). Derivado do substantivo latino "gaudium, gaudii mysteria, casos
nominativo e genitivo singular (de"alegria, alegria"), do verbo «gaudere»: desfrutar. Sinônimos: alegria, alegria, alegria.
Antônimos: dor, sofrimento, quebrantamento, tristeza.

gelenitas
Sust. FME plur. de gehlenite: Ca2Al2SiO7, mineral do grupo da melilita da classe sorosilicatos. É um silicato de
alumínio, de cálcio e alumínio, semelhante a outros silicatos de cálcio deste grupo, que contém outros metais em vez
de alumínio. É uma série de solução sólida com o åkermanite: Ca2MgSi2O7, em que gradualmente substitui alumínio
magnésio e gera diferentes minerais da série. Além dos elementos da fórmula, como impurezas geralmente contêm
ferro, manganês, titânio, magnésio, potássio e sódio. O nome é em homenagem a Adolf Ferdinand Gehlen, químico
alemão. Sinônimo: velardenita, por Velardeña, nome de um mexicano de mina. ( Fonte: Wikipedia, )

geodesia
Sust. FME 1. Disciplina científica centrada na determinação de grandes porções dimensionais, morfológicas,
gravitacionais e magnéticas - e global - de superfície da terra: Geodésia superior ou teórica. 2. Agrimensura
(topografia): prática geodésica, ou menos para que comumente assume um ORB plano. O termo deriva do substantivo
grego «geodaisia», composto do substantivo «Ge, Ges»: casos nominativos e genitivo singular equivalente a 'Terra,
terra', um 'ou' eufonica a liga com o membro a seguir: o substantivo «daisia» (pronunciado desia (, como ditongo "ai" é
pronunciado 'e'): divisão.

germoplasma
1. Células germinativas, portadores de hereditário de plantas e animais. 2. Material hereditário destas células (genes).
Derivadas de: a) o substantivo "germe, germinis": nominativo e genitivo singular de uma alteração do substantivo
«genmen», do verbo "gignere": gerar; (b) o substantivo grego 'plasma, plasmatos': nominativo e genitivo singular de
formado, frisada, criatura, o trabalho, a palavra "plassein": formulário.

geronte
1. Adjetivo. Pessoa de idade avançada. 2. No substantivo no plural, aplicado na Grécia antiga, aos homens idosos e
notáveis que constituíam o Conselho de Agamemnon ou Agamenon: personagem mitológica, que, por trás do
sequestro de Paris para Elena e ela abrigar em Troia, acaudilló a expedição contra - e a subsequente derrota de - t
royanos. Então Clitemnestra, irmã de Helena (e a esposa de Menelau, irmão do meio) assassinaram o senhor da
guerra e a Trojan profetisa Cassandra, amante do presente. A palavra deriva do grego adjetivo 'geroon, geroontos':
casos nominativos: velho e singular genitivo: do velho.

ginecoide
Adj. neutro. 1. Tal mulher. 2. Típica mulher. 3. Uma pessoa que trabalha como uma mulher totalmente
desenvolvida mas estruturalmente incompleta. A palavra é composta do caso genitivo singular «gynaikos (pronunciado
ginecos)»: mulher, o substantivo grego no nominativo «gynee»: mulher e pelo caso nominativo do substantivo da
mesma forma helênica «eidos»: formulário. Antônimo: Android (semelhante do sexo masculino).

graficar
Verbo. Trans. Delinear a figura [fazer um ( ) ( ) de gráfico] uma expressão fórmula ( ) Matemática: retas, curvas, cónico (
círculo, elipse, hipérbole, parábola ) Cissoide, folha lemniscata, onda senoidal, Tractrix, Descartes, etc. O termo vem do
verbo transitivo "graphein": escrever.

granujas
Sust. plur. Desonestos. EM ) FME 1. uvas espalharam e separaram do cluster. 2 granillo: interior das uvas e outras
frutas, que é a sua semente. 3. seco sementes gramíneas. 4. granujeria: um conjunto de patifes ou rogues. 41 B; Masc.
1 velhaco, velhaco. beldade rapaz 2, Urchin. A dicção é derivada do substantivo latino "granum": grão.

guadalupe
Sust. Masc. Extremadura 1 Rio ( Guadalupe ou Guadalupejo, afluente do Rio Guadiana, ) cujo nome foi nomeado para

a vila, o santuário ( 41 nossa senhora de Guadalupe; e os homônimos do município, província de Cáceres, Espanha. 2.
numerosos topônimos na América, especialmente no México, de entidades religiosas, municípios, cidades, rios, Ilhas,
proeminências orográficas. No que se refere a etimologia, há quatro versões: 1-) um híbrido de arabe-latino «Uad el-Lúpus»: Rio de lobos; É a mais difundida, mas pouco credível; 41-2; «Wadi - para-lub»: rio preto de cascalho,
improvável, porque apenas uma pequena parcela atravessa uma área de mineração de carvão. 41 3; «Quad - para
luben»: rio escondido ou estreito, porque isso é envolto no trecho da cidade de Guadalupe. é possível; 41-4; Egípcia e
marroquina arabistas afirmam que ela deriva de «Uad - para-cubo»: Rio de amor. ( Fontes: Wikipédia e "dicionário
etimológico comparado de nomes da pessoa», de Gutierre Tibon )

habeas corpus
A partir do texto anglo-saxão da citação, de cada detido ou preso, cidadão apresentação pública perante um juiz ou um
tribunal para ser ouvido e governará se sua apreensão é legal ou inconveniente e imediata.

hacinamiento
Sust. Masc. 1 apertado empilhamento de fazer legumes: Herb, linho, madeira, mieses, etc. Sinônimos: coleta, lotado,
muito. Antônimos: escassez, dispersão, falta. 2. aglomeração de pessoas em um espaço pequeno, principalmente
residencial. Sinônimos: simultaneidade, multidão, confusão, multidão, multidão, tumulto. Antônimos: isolação,
individualidade, solidão. A palavra vem do substantivo latino "fascis": WAD, bando e o final de "mentira": ou seja, de
ação e efeito.

halaba
1. Sust. FME Cidade da Eritreia, Etiópia, para o Sul, o Sudão a oeste e o mar vermelho ao norte e a leste, na África.
2. Conjugação no pretérito imperfeito preterite tempo (copreterito) de puxar o verbo transitivo. Sinônimos: arrastou
atraiu, ele puxou, puxou-me. Antônimos: que empurrou, é motivado, explodiu.

hazar
Sust. Masc. e FEM 1. Jazaro ou jazar, seminômades estabelecida em partes do Cazaquistão, Ucrânia, Azerbaijão,
no estado americano de Geórgia, Cáucaso, Crimeia e Turquia. 2. Lago na Turquia. 3. Montanhas no Irã. 4. Cidade
na província Balkan, Turquemenistão. 5. Nightingale em árabe. O nome vem do turco, que é «gezer» versão
moderna: vagando.

helade
Sust. FME Hellas: Grécia. «Hellas, Helládos»: nominativo casos e genitivo singular equivalente a "Grécia, Grécia"
(grego normalmente substantivos e adjetivos que deverão indicar nesses casos gramaticais).

heliocromia
Heliochromy. Impróprio, praticamente na dicção de desuso, aplicada à fotografia em cores naturais para os quais
originalmente usado um haleto 40 fotossensíveis; sensível à luz, ) : cloreto de prata: AgCl. «Helios» grego: Sol, e
"croma, chromatos ': cor.

hematofobia
Sust. FME 1. mórbida apreensão, intensa vergonha ou nojo ao ver sangue. 2. preconceito contra sangramento: sangue
para fins de cura. A palavra da genealogia grega, vem do caso genitivo «aimatos»: sangue, cujo candidato é "aima":
sangue ( o ditongo 'ai' se torna 'e' 41. Adiciona um 'h' 40 protética; no início da palavra ) Porque em grego contém
espírito áspero; b-) 'fobia': nojo, repulsa. Antônimo: hematofilia, «limite»: amigo, isto é, para aqueles que gostam de ver
sangue.

hexagrama
1. Conjunto de seis letras. 2. Figura resultante externamente, em cada lado de um hexágono regular, desenhe duas
linhas, para completar os triângulos equiláteros. 3. Cada uma das 64 combinações geradas quatro imagens duplas
com as oito trigramas da esoterista chinês Fohi ( ou Fo-hi, ou Fo-41 tem;. A palavra vem do grego «ex»: seis e "avó":
carta.

hiades
Híades ou Hiadas. Um grupo de sete estrelas, dispostas em V, na direção da constelação do touro (Taurus). Inclui o
vermelho estrela Aldebarã (alfa Tauri), primeira magnitude, localizado no Extremo Oriente. O nome deste conjunto
estelar faz alusão à sua aparência no final de maio, como sinal da proximidade da estação chuvosa. Deriva do grego
"Hyádes": o chuvoso, o verbo «hyein»: chuva.

hialina
Esta dicção provém o adjetivo grego «ualinos»: vítreo, do substantivo «ualos»: vidro. 1. Adjetivo masculino de hialina,
que significa transparente. 2. Substantivo. Albuminoides translúcidos, causadas pela degeneração amiloide. 3.
Hidatidos de cistos quitinoide constituinte principal substância azotada paredes (como na tênia). Para decompor gera
um açúcar. 4. Substância transparente que se acumula em torno de células, suscetível a coloração com a eosina. Por
desdobramento origina um hidrato de carbono.

hierocracia
Sust. FME Predominância da organização política baseada em Casta sacerdotal. Palavra de origem grega que inventou
o adjetivo 'hieros': Santo, Santo e o substantivo "kratos": poder, domínio.

higroinmune
Adj. comum. Inafectable pela umidade. É um híbrido composto do substantivo grego «higros»: umidade e o adjectivo
«immunis»: excetuado, livre, livre, livre, privilegiado. O adjetivo é composto do prefixo negativo 'em' ( se um «n»
precede um "m" - em latim - assemelha-se a isto: torna-se mais um «m» ) e o substantivo "munus": cargo, função,
dever, obrigação, ex officio. Sinônimos: higroinafectable, higroinatacable, higroinsensible, higroinvulnerable. Antônimos:
higroafectable, higroatacable, higrosensible, higrovulnerable.

hilemórfico
Adj. MASC... Referência a uma teoria aristotélica seguido pela maioria dos escolásticos, segundo a qual qualquer
substância ou concreto realidade é constituída por dois princípios essenciais: 1-) matéria, não variável passiva e
indeterminado, e que constitui a base da continuidade do mundo físico; 41-2; forma, ativa e universal, que varia para
cada alteração substancial e quais características e propriedades, incentiva que a coisa é como é. A palavra vem do
gregos "yle" substantivos: matéria e morphe: formulários, bem como o sufixo "IKO": relativo a. ( Fonte: Kalipedia-)

hipocloroso
Ácido hipocloroso: ClOH. O termo está relacionado com que este composto (e seus derivados) cloro funciona com sua
Valência inferior (1) da oxiacidos (ácidos que contêm oxigênio), como nos outros - e seus sais - equivale a 7: ácido
perclórico: ClO4H. O «urso» terminando alude a esta propriedade. A primeira parte da palavra vem do grego prefixo
«ypo»: baixa. Seus sais são chamados hipocloritos. Há um cloro inferior (- 1), Valência, mas é no hydracid, que
também contém somente hidrogênio: ClH e compostos, como o sal comum ou «quadro»: cloreto de sódio: NaCl.

hipofago
Hipofago. Sust. Masc. Que comer carne de cavalo. Do substantivo «hyppos» helenismo: cavalo e "phagein" verbo
transitivo: comer. Sinônimo: equinovoro.

hipopotasemia
Sust. FME Baixa quantidade de potássio-( K-) no sangue. É quando é inferior a 3,5 milimoles por litro ( mmol / l ) [3,5
miliequivalentes por litro ou ( ) de meq/l]. É classificada em: ) leve: K = 3 a 3.5 mmol/l; b-) moderada: K = 2.5-3.0 mmol/l;
c-) grave: inferior a 2,5 mmol/l, ou intolerância oral K: rejeição ou hipersensibilidade aos alimentos ( vômitos, por
exemplo, ). Etimologia: 1 ) a preposição grega "hipo": baixo; 41-2; o tecnicismo «potássio», «panela» inglês: vaso e
«cinza»: Ash ( pela descoberta deste método de elemento químico: evaporação de lixiviados de cinzas de madeira ou
folhas de árvores, ) 41 3; "aima": sangue ( o ditongo "ai" torna-se 'e' ) 41-4; o final de «i» com o significado da condição
patológica. Sinônimos: hipocalemia, agonista ( do neolatino "kalium", do qual é derivado do símbolo do potássio ).
Antônimos: hipercalemia, hyperpotassaemia, hipercalemia.

hipótesis
Sust. FME 1. provisória explicação de um fato ou um fenômeno, que assumiu mais justificação. 2. premissa ou
condição que mantém aceitável em um raciocínio ou silogismo, particularmente em um teorema. 3. em metodologia, da
primeira fase ( observação ) da - três - indução. Os outros dois são o pressuposto e verificação. O conceito vem do
grego "hipo": baixo e «tese»: situação. Sinônimo: menor, palpites, dedução, especulação, estimativa, figuração, dica,
indução, inferência, intuição, possibilidade, postuladas, predição, premonição, presunção, suspeitado, hipótese, teoria,
previsão, vislumbre. Antônimos: axioma, certeza, certeza, certificação, verificação, confirmação, demonstração, prova,
infalibilidade, lei, regra, prova, ratificação, realização, regra, validação, verificação.

hoces
Sust. FME Plural de hoz: utensílio agrícola para cortar grama e mieses fornecida uma folha de corte aço, muito curvo,
serrilhada no lado côncavo, definido em um cabo de madeira. O singular vem do latim «falx, falcis».

hociquirromo
Blunt-nariz. Focinho: final no fundo da cabeça dos animais como porco, tatu e javali. Ele contém a boca e o nariz.
Com hoza (vasculha: elevadores e remove) a terra. Sem corte: sem corte, sem corte.

homuncio
Sust. Masc. diminutivo de depreciativo. Homem-biscoito. Partir do latim "homo, hominis": homem. Sinônimos: pequeno,
minúsculo, anão, homúnculo, menudo, miniatura, pequena, pequena, pigmeu. Antônimos: Cyclops, colossus, robusto,
corpulento, gigante, enorme Titã.

iconoteca
Substantivo feminino. Galeria, sala ou coleção de obras de arte, principalmente imagens ou fotos de retratos. A
palavra é composta dos substantivos gregos "eikoon, eikoonos": nominativo e genitivo singular imagem (combinação de
vogais 'ei' não é um ditongo, pronunciado 'i') e «theekee»: caixa, caixa, revista, caixa de depósito.

ictícola
Adj. comum. Sobre o icticultura ( aquicultura ) composto por: 1-) -peixe - cultura: ) 40 fazendas; peixes = peixes ) b-)
lagoas; c-) piscinas; 41-2; introdução em rios ( para repovoamento ). A palavra é um híbrido derivado do substantivo
grego "ichthys, ichthyos": peixes, os peixes e o verbo transitivo latim "colere": crescer. Sinônimos: aquicultura, pesca (
ou ) peixe.

il volo
O voo (em Italiano). 1. Habilidade de voar. 2. Ação de voar. 3. Aviões de transporte. 4. Caminho através do ar.

imbursar

Verbo. Trans. Inserir bolas ou outros objetos - normalmente numerados - em uma esfera, um saco ou outro recipiente
para fazer desenhos. É latim palavra derivada da preposição 'em' - cuja «n», preceder a letra «p» torna-se «m» - e o
substantivo 'Bursa': saco. Sinônimos: insacular, sorteio, tipo.

inaleable
Adj. neutro. Metal ou outra substância liga não sensível: não fusão com outros materiais. Liga sempre deve conter
pelo menos um metal. A palavra vem da preposição inseparável negativa 'em' e o substantivo 'alligatio, alligationis,
casos nominativo e genitivo singular equivalente a «link, link». Sinônimos: iligable, inalmagamble, incombinable,
imiscível. Antônimos: gilbertoalmeidadasilva, amalgamable, podem ser combinada, fusão, ligable, miscível.

incluyente
Adj. neutro. Ele inclui. A palavra, do latim Gênesis, deriva a preposição 'em': no, no e de «claudere» anagramas:
fechar. Sinônimos: envelope, holístico holístico integrativo, integrado, inteiro, unificando, Unionista. Antônimos:
cismático, divisionista, exclusivo, exclusivo, discriminador, discriminante, merista, merístico, segregationist, segregador,
separador, separatista.

incubar
Verbo. Trans. 1. Global aquecimento - por aves e outros animais ovíparos - ovos, geralmente com o corpo, para o
desenvolvimento dos embriões de galinhas ou outros descendentes. 2. Verbo. prnl. : incubado. 2. 1.
Desenvolvimento de uma doença, uma vez que diminui até que os sintomas se manifestam. 2. 2. Início do processo
de uma tendência ou um movimento cultural, política, religiosa, etc, antes de sua revelação completa. 3. Verbo.
Trans. Colher - tipicamente de futuro incerto - de uma empresa. 4. Verbo. INTRANS. Calmamente, reter uma
questão, guarda com zelo. A palavra vem do latim «lo incubare», compostas pela preposição 'em': em e o verbo
transitivo "cubare»: mentir, mentir, mentir, derivado do substantivo" cupa»: cuba, vaso, vaso. Sinônimos: hatch,
encobar.

inefable
Adjetivo. Não pode ser expresso (com palavras). Compósito - latin - a preposição inseparável privativas de liberdade
(negativa) 'em' e o verbo «effari» (de «ecfari»: pronunciar «CE»: lá fora e 'fari': falar): Express. Sinônimos: indizível,
indescritível, indizível, inexprimível.

inescindible
Adj. neutro. Indivisível, que não pode ser dividida. Sinônimos: inseccionable, infragmentable, impenetrável.
Antônimos: desprezível, divisível, separável, frágil, quebradiço, frágil, strippable, vidrado.

inframundo
Sust. Masc. 1. A vida das pessoas miserável em relação a maioria da sociedade. Sinônimos: ralé, escória, ralé,
ordinariedade, máfia, máfia, vulgar. Antônimos: ascendência, linhagem, elite, nobreza, nobreza, prosapia, Manor,
solera. 2. Campo de morte e espíritos (implicitamente condenado). Sinônimos: Submundo, fogo eterno, inferno,
purgatório, tártaro. Antônimos: Céu, eden, glória, nirvana, Olympus, paraíso, pátria celeste. Derivação latina do prefixo
latino "infra" agindo advérbio e preposição: inferior e o substantivo 'Mundus': mundo.

inoloro
Adj. MASC... Sem cheiro. Vem do latim, composta por preposição inseparável custodial ( 41 negativo; «em»: não e o
substantivo ' odor, odoris»: cheiro, do cheiro. Sinônimo: anosmio ( do grego «»para sentença: sem e «osmee»: cheiro )
inodoro, neutro. Antônimos: fedido aromáticos, Chula, balsâmico, corrupto, sujo, perfumado, fedorento, infecciosas,
impuro, fedorento, sujo, podre, pútrido, odorante, odoríferas, cliente, perfumado, perfumado, Chula, séptico. Raridade:
vários antônimos são antônimos, como 'inodoro' implica a ausência de odor, então qualquer brilho detectável pelo

cheiro, agradável ou desagradável, odor.

insaponificable
Adj. comum. Que não podem ser convertidos em sabão. Derivado do latim: ) a partícula negativa 'em': nenhum; b-) o
substantivo 'Sapo, saponis': sabonete, sabão; c-) o verbo «ficare», de «facere»: fazer ( é ) d; o final 'capaz': capaz de.
Antônimo: Saponificável.

involucramiento
s. m. Envolvimento. 1. Alguém.. - interferir ou intrometer - delicadas, difíceis questões conflitantes. 2. Inclusão em
discursos ou escritos tópicos não relacionados à sua finalidade principal. Isso vem do substantivo latino "invólucro":
envoltório, tampa, composto da preposição inseparável 'em' e o verbo 'volvo, volvere': dump, rolo. Sinônimos:
envolvimento, emaranhado, cumplicidade.

iracundo
Adj. MASC... 1 essa predisposição, ou do costume, súbita e impetuosamente reage contra alguém ou algo. 2.
fenômenos naturais-especialmente meteorológicas extremamente adversas. A palavra deriva da substantivo latino
«raiva», um «c» eufonica do link e o final abundancial «desfazer». Sinônimo: arrebatou, Brusque, rabugento, colérico,
desenfreada, irritado, enfurecido, feroz, feroz, frenética, furioso, furioso, irascível, raivoso, sañudo, violento. Antônimos:
gentil, apático, calmo, fleumático, criterioso, sereno, implacável, indolente, moderado, Pacífico, parcimoniosa,
quiescente, tranquilo, sensato, sereno, calmo, submissa, temperada, calma.

irguio
Ele se endireitou. Últimos ( pretérito perfeito do modo perfeito ) carrinho de irregular do verbo transitivo: 1-) Levante e
coloque verticalmente uma coisa; 41-2; vaidoso; 41 3; marginalizá-lo. O verbo no infinitivo é derivado do latim
«erigere», composta por preposição 'e', com significado de ponto e o verbo 'regere' a começar: conduzir, governar.

irreflexible
Adj. neutro. Isso não reflete (revisão) ou que não reflete (reversão do ângulo de incidência da luz para ser projetada
contra um superfície relâmpago). Para o adjetivo reflexible precede o negativo prefixo 'eu' e um 'r' adicional para
preservar o som forte do inicial 'r', por sua intravocalidad. Flexible deriva do verbo latino transitivos e intransitivos
"flectere": dobra, dobra, dobra. Sinônimos: louco, arrebatou, exaltado, imprudente, inconsciente, unreflectable,
irrefletido, ofuscado, precipitado. Antônimos: razão sã, justo, equilibrado, judicioso, prudente, reflejable, reflexible,
sensata, sereno.

isolínea
Sust. FME Hibr. Linha de contorno que representa figuras de igual valor em Propriedades, características ou
qualidades físicas, comumente representadas em mapas. Exemplos (igual valor): isohipsas: altura; isopacas:
espessura; isotermas: temperatura; isorradas: emissão de radiação; ISOHYET: precipitação. Sinônimo: isopleta,
composta por 'isos': mesmo, estacionário e «pleethos, pleethous», casos nominativo e genitivo singular equivalente a
«multidão, da multidão». Isopleta é preferível, porque uma ideia quantitativa está implícito.

isonimo
isonimo. Sust. Masc. Palavra que com outro s ( ) compartilha a derivação de uma mesma dicção estrangeira, cujo
significado, no decorrer do tempo, divergiu em um erudito e outro s ( ) 40 popular; é 41. Exemplos: Atrium, orelha (
«Auris» ) alto, cluster ( de "cumulus" ) trabalho, ópera ( «Opus» ) recuperar, recuperar ( de 'recuperar' ) semente de
sémen, garanhão, semente, seminário ( «sémen» 41. Porque o significado é semelhante do homônimo muitas vezes
confundi-los, mas eles são diferentes. Ele também tem ser igualado com paronym, mas também difere. A palavra vem
do grego "isos": mesmo, estacionário e "onoma": nome. Sinônimos: derivados divergentes, Doublets, duplicata,

gêmeos, mesmo.

ivi
Advérbio de lugar. Em citações literárias, usadas para enviar a uma passagem já citado. Vem do latim 'ibi', que
significa em sentido figurado: Então.

ivoro
Sust. Masc. Marfim, a linguagem assistente «fora», possivelmente o segundo em importância nas línguas desta
categoria - destinado a comunicação mundial-, depois de esperanto, do qual é derivado.

jactarse
Verbo reflexivo. LOA excessiva, hipócrita, própria excelência reconhecida por outras pessoas ou condenação de
capacidade pelo mesmo indivíduo, mesmo sobre atos ilícitos ou vergonhosos. Provérbio: louvor em boca própria é
censura. Etimologia: «presente» verbo transitivo: lançamento, proferindo «vontade» final reflexiva: ação que é
executado sobre o mesmo assunto. Sinônimos: endiosar é orgulho, glorificar a mesmos, exibindo, gabar-se, gabar-se.

jalisco
Sust. Masc. Estado de demarcação política ( ) com linha costeira ao longo do Oceano Pacífico mexicano. Sua capital
é a Guadalajara. Seu mariachi de Cocula população que se originou. O adjetivo é "Jalisco". O nome é derivado do
substantivo nahoas náuatle ( ) «xalli", ou seja, areia e «ixtli»: rosto, bem como o final de «co» locativa: lugar. ( Tirada
do dicionário de aztequismos, Luis Cabrera )

kony
Hipocorístico («amor» tratamento) do nome italiano Concetta, equivalente a concepção, de um particípio irregular de
«concepita»: concebidas, adaptado para o inglês por cantores e atrizes de Nova York Connie Francis (Concetta Rosa
Maria Franconero) e Connie Stevens (Concetta Rosalie Anna Ingoglia). Variantes de italianas de Concetta: Concepita,
Concessina, Concettina, desperta e Concy. Concepção: Concha, Conchita. O nome é derivado do caso genitivo do
substantivo "conceptionis», de «ego» nominativo, do verbo transitivo" concipere": receber, coletar, vem da palavra
«com» em vez de «como» e «capere» verbo: Toma, toma posse de algo. (Informações tiradas do Wikipédia e portal
do italiano ' paginainizio. com')

latente
Adj. Escondido. É o particípio no genitivo singular ( «» 41 dos latentis; o verbo intransitivo 'hidade': estar escondido. O
significado atribuído de «latejante» é incorreto e, em seguida, a similaridade semântica do verbo palpitar com a batida
da palavra vem do verbo latino «latrare»: ( a ladrar por interrupções de latidos ). Sinônimos: criptografia, coberta,
fechada, escondida, oculta, furtiva, sub-reptícia, coberta. Antônimos: acessível, curto, claro, exposta, exteriorizado,
manifesto, notório observável, óbvio, gritante, evidente, perceptível, visível.

laudero
Sust. Masc. Que constrói ou repara alaúdes ou, por extensão, relacionadas com outras músicas de instrumentos de
cordas. A palavra vem do árabe «fazer - ud»: o alaúde, madeira, com o final «ero» com o significado de atividade,
ocupação, profissão.

laudes
Sust. FME plur. «lima» de: loa. Parte das horas do ofício divino que é realizado após Matins canonical. Do latim
'laus, laudis': casos nominativos e genitivo singular equivalente a «Louvado seja, louve».

leonidas
Leonidas. 1. Rei de Esparta ( 491-480 a. (C). 41.; Com 300 espartanos e alguns parceiros de 1000, dois dias
defendeu o desfiladeiro das Termópilas, contra o exército persa de Xerxes. Por traição do grego, Efialtes pereceram
todos os espartanos e cerca de 700 parceiros. «História», Heródoto descreve este evento. 2. Substantivo feminino no
plural. Profusão ( «» chuva» ) de estrelas cadentes que frequentemente de 33 anos aparece em novembro, da
constelação de Leo ( ) de Leon. Eles são meteoritos que giram em torno do sol, gerada pelo rompimento de cometas.

lestrigones
Sust. Masc. plrl. de Circe. 1. Tribos de gigantes comedores de homens que segundo as lendas (o Odyssey, Homer,
entre eles) e poemas mitológicas viveram na Lazio, Campania e Sicília, Itália. 2. Epíteto que, nos séculos, do século
XVII e XVIII aplicado ao nativos Caribs. Possível etimologia: do grego «leestrikos»: brigante, predatória. Sinônimo:
Canibal (é).

libertad en griego
Em grego, libertad ( pela transliteração ) É a eleutheria. O nome Eleuterio significa livre. Derivado da raiz indo-europeia
leudh: raise é, fazer o upload.

limnetica
Limnética. Adj. FME 1. Correspondente ao lago Marsh, fluxo, fácies de água estagnada. 2. Enraizada na vegetação
rasteira debaixo d'água. O termo vem do substantivo grego "limnée" lago. Sinônimo: límnicos.

lutita
Sust. FME Rocha sedimentar composta de depósitos de argila e silte. Poroso, permeável, é devido à comunicação
insuficiente entre os buracos, muitas vezes magra, rolou cindíveis, camadas de variados tons de cores: cinza preta,
cinza, azulada, amarelada, esbranquiçada, avermelhada, esverdeada. O muito escuro contém matéria orgânica
abundante. É chamado de xisto betuminoso. Pode conter óleo e gás natural (lutigas) em quantidades usable. Por
metamorfismo torna-se em ardósia e Filito. Seu nome deriva do latim «lutum»: lama, lama, lodo, lama, lodo e sufixo
'ita': rochas e minerais comuns.

luti¿leo
Luti leo escrito incorretamente e deve ser escrito como "lutioleo", sendo o seu significado:?<br>Sust. Masc. Óleo; 40 ou
) Xistos: rochas sedimentares geradas pela consolidação da lama a partir do tamanho de partícula de argila, que é o
principal componente e a decomposição anaeróbica da matéria orgânica contida na lama. Baixa porosidade das
rochas, para extrair o óleo é necessária sujeito fraturamento hidráulico e fornecê-los com aditivos químicos.
Erroneamente, tem sido chamado de xisto betuminoso ou, em menor medida, ardósia, óleo, ou até para não se
envolver em crimes e até mesmo conforto que ele opta por não traduzir a expressão inglesa original "óleo de xisto".
Mas o xisto é "xisto"; xisto: «xisto»; Ardósia: 'zero'. Rochas metamórficas são xistos e ardósias. Etimologia de xisto:
desde a Latina «lutum»: lama e o sufixo - ita, de rochas; óleo: o óleo"Latina": óleo ( originalmente se referia a azeitona
).

macrolexifobia
macrolexifobia. Sust. FME Aversão a palavras longas. Estes são comuns em compostos da química orgânica. Exemplo:
o ácido dimetilanilinazobenoparasulfonico ( 33 letras ) ou seja, o composição química do indicador chamado de
alaranjado de metila. Macrolexifobia dicção é composta de três palavras gregas: dzhinn: comprimento; Lexis: Word;
fobia: aversão.

macroquelia
Sust. FME Lábios grossos. Neologismo cunhado em voga em cirurgia plástica, de acordo com o idioma grego. É

composto do adjectivo «dzhinn": grande e pelo substantivo 'cheilos, cheilous': borda, bordo, margem. Antônimo:
microquelia: pequenos lábios (finos).

mamplé
Sust. Masc. Classe pequena de Ron, em Porto Rico. (Informações extraídas da "enciclopédia da língua», Martín
Alonso. Aguilar s de edições)

mapeo
1. Sust. Masc. Ação de representação gráfica completa ou parcial sobre uma superfície plana, de localização,
tamanho e natureza da superfície da terra ou qualquer outro celestial objeto, escala e projeção sistema específico.
Sinônimos: cartografia, subindo. 2. Presente do indicativo verbo de primeira pessoa singular do mapeamento de verbo
transitivo. Sinônimo: Eu cartografío. A palavra vem do latim medieval substantivo "mappa": lenço, toalha de mesa,
guardanapo, porque aviões foram feitas em tais pinturas. Ao mesmo tempo, o mapa é derivado do hebraico
"menapha": fã.

mar rizado
Fuzileiro naval de enormes ondas pequena, nas proximidades, causadas pelo vento. Mar deriva do latim "mare, maris".
Crespo é a última onda de particípio do verbo transitivo, vem do substantivo «ericius» ou «hericius»: porco-espinho;
por similaridade, Terry. Sinônimos: ondas, mar picado. Antônimo: mar calmo.

mauro
A Mauritânia é a porção ocidental do Magrebe (West em árabe, como os territórios do oeste conquistou pelo Islã), que
também inclui o Marrocos, a Argélia, a Tunísia e a Líbia. Mauro veio "moro", e esse nome vem do adjetivo "moreno".
Mauro derivados: Maurícia, Maurilio, Maurilo, Helton.

mesofilo
Adj. MASC... 1 conjunto de tecidos parênquima ( ) e nervos localizados entre a frente ( cara, top ) e o ( inverter, 41 da
lâmina inferior; folhas de plantas. 2 organismo que prospera em condições ambientais intermédias: altitude,
temperatura, umidade, etc. No caso 1 é derivado da palavra grega 'mesos': meios e o substantivo 'phyllon': folha. No
caso 2, vem o mesmo adjetivo e o substantivo "philos": amigo.

mesofilo
Deriva do grego "mesos": médio e "phyllon": folha. Tecidos e nervos localizados entre a face superior volta ( ) e o
reverso ( 41 da lâmina inferior; folhas de plantas.

metanoia
Sust. FME Mudança fundamental da mente ou temperamento, especialmente a conversão espiritual. Grega palavra
derivada do verbo transitivo «metanoein»: arrepender-se, mudar de ideias, constituída pela preposição 'meta': mais
além e pelo verbo 'noein': pensar, perceber, que por sua vez vem do substantivo 'noos, nous': mente. Sinônimos:
apostasia, conversão fé religiosa ( ) heterodoxia, lavar ( 41 ideológica; cérebro, infidelidade. Antônimos: conformidade,
constância, fidelidade, lealdade, respeito, ortodoxia.

microdactilia
Sust. FME Tamanho anormalmente baixa um ou mais dedos das mãos ou pés, por cessação de desenvolvimento ou
ausência congênita de falanges. Etimologia: do grego mikros: pequeno e daktylos: dedo. Antônimo: plasma.

microfauna
Sust. FME Animais pequenos ou minúsculos, especialmente aqueles imperceptíveis para modo de exibição simples, ou
que prosperam em habitats restringidos. Etimologia: Grego híbrido composto do adjetivo grego 'mikros': curto, pequeno
e o substantivo «fauna», Fauna - por ser filha de Faunus, Deus da fertilidade dos rebanhos e campos, deusa romana
da fertilidade, a saúde e castidade. Também se você entende "Bona Dea ( boa deusa )» e «Maia». Antônimo:
macrofauna.

microquelia
Sust. FME Pequenos lábios: finos. Palavra de cuno (grego) Helênico composta pelo adjetivo 'mikros': curto, pequeno
e pelo substantivo 'cheilos, cheilous': borda, bordo, margem. Antônimo: macroquelia: lábios grossos.

migrante
«É o particípio presente do verbo latim migrare», que significa deslocamento (no lugar). Ocorre em pessoas, animais e
líquidos. Quando o movimento é para dentro é chamado de imigração; no exterior, emigração. Migrante é quem vai e
vem de um país para outro. Imigrante é quem reside em um país diferente da sua origem. Emigrante é quem não
politicamente motivado se estabeleceram no exterior.

milla marina
Sust. e adj. FEM Medida de comprimento equivalente a cerca de 1852 metros ou a 60a. ( sessenta ) parte do
comprimento de um grau do meridiano terrestre, que é 111,111111 km ( 111,111111/60 = 41 1851,851851; Milha
terrestre em países anglo-saxónicos consiste de m 1.609.347. A expressão vem do latim "milia passuum": plural de
"mille passus": mil passos, o que foi medido itineraria romana, sinónimo de m. equivalente a cerca de 1480: milha
náutica.

miserere meus
Expressão latina equivalente a ' simpatizar com você em mim. tenha piedade de mim». O verbo transitivo e reflexiva
'miserere': que pena, luto, condoler ser, mudou-se e os adjetivo e o pronome possessivo «meus»: eu, eu.

mito
Sust. Masc. 1. Fabulosa narrativa das ações de deuses ou heróis, relativas à origem de: a) do mundo, universo b), c)
o corpo humano, d) etnias (raças, povos). 2. Fato ou lendária figura histórica. 3. Incongruente condenação das
aspirações que incentiva uma ação coletiva. 4. Sonho utópico ou desejo inatingível. O termo deriva do substantivo
grego "mythos, mythou": casos nominativos e genitivo singular equivalente a «fábula, fábula». Sinônimos: alegoria,
cosmovisão, conto, intelecto, falácia, ficção, fantasia, lenda, superstição, utopia, imprecisão. Antônimos: autenticidade,
axioma, certeza, provas, realidade, verdade.

modales

Sust. Masc. plur. ( 41 modal; Atitudes pessoais distintas — edificantes ou desprezível; comumente o louvável - revelando a qu

mondrego
Adj. e sust. Masc. Tratante, patife, marionete, fantoche (em Santander; Enciclopédia da língua). Sinônimos: tímido,
abominável, patife, sem valor, indigno, infame mandria, miserável, miserável, mondrigo, pillo, rufião, ruína, patife, vil.
Antônimos: honesta, decente, estimável, honrada na posição vertical, honesta, virtuosa.

mondrigo
Adj. e sust. Masc. Mandria: tímido, insignificante. Possível variante de mondrego. Sinônimos: abominável, bellaco,
indigno, infame, mesquinho, miserável, bandido, bandido, ruína, patife, vil. Antônimos: honesta, decente, estimável,

honrada na posição vertical, honesta, virtuosa.

mondrigo
Mondrigo. Adj. e sust. Masc. Mandria: tímido, insignificante. Possível variante de mondrego. Sinônimos:
abominável, bellaco, indigno, infame, mesquinho, miserável, bandido, bandido, ruína, patife, vil. Antônimos: honesta,
decente, estimável, honrada na posição vertical, honesta, virtuosa.

multicines
Sust. Masc. plur. Local com vários exibição simultânea de salas de cinema. É a palavra híbrido composta do latim
quantitativo adjetivo «multus»: muito e versão apocopada ( cortada para terminar ) «kinematographos» substantivo
grego: diretor de fotografia e substantivos compostos "kinema": movimento e "graphe": escrevendo, gravando, filmando.

nanofísica
Sust. FME Dimensões pequenas, microscópicas, chamado de física de partículas de nanopartículas: inferior a 100
nanómetros: ou seja, 100 porções de matéria de um milionésimo de um metro. Aplica-se em pesquisa eletrônica,
óptica, biomédica, etc. A palavra é de origem grega, que compreende o substantivo 'nanos': anão, "physis": natureza e
o sufixo "ika", que significa "relativo a".

narigado
Adj. MASC... Equipado com narizes. É o particípio passado de um hipotético ( inexistente, mas 41 implícita; verbo
transitivo «narigar ( ou narizar )»: equipar com narizes. Esse substantivo - plural - vem as clássica Latina «nares,
narium». -Singular - nariz, de «naris, naris ". Sinônimo: rinado. Antônimos: desnarigado, arrino. ( Ver narizes )

nelumbos
Sust. Masc. plur. Nelumbo. 1 um género de aquática, flutuante lilias. Sinônimo: nelumbium. 2. ninfa. A palavra vem do
cingalês ( de Ceilão, agora Sri Lanka ) «nelumbu».

neocito
Sust. Masc. Células neoplásicas. 1 leucócitos ( 41 células brancas do sangue; imaturo. 2 eritrócitos - eritrócitos eritrócitos ( ) jovem. Dicção vem do grego, o adjectivo «neos»: novo e o substantivo «kytos»: saco, recipiente, cavidade,
célula.

nictofobia
Sust. FME Medo da noite e, em geral, para o escuro. A palavra deriva do substantivo grego: enunciação de genitivo
«nyktos»: noite ( o nominativo 'Nyx': noite ) e 'fobia': fobia, aversão. Antônimo: nictofilia.

nocti
É um pseudoprefijo usado em palavras compostas inerentes à noite. Deriva-se o caso genitivo singular «noctis»: à
noite, o substantivo no caso nominativo 'nox': noite. Ele gera compostos como cavaleiro, noctívago, à noite.

normoglucemia
Sust. FME Quantidade normal de glicose no sangue, em jejum: 70 a 110 miligramas por decilitro ( 41 mg/dl; Chama-se
o teor de açúcar no sangue após a comida retirada noite basal glicose. Glicose no sangue é a glicose que circula no
sangue. Figuras abaixo de 70 mg/dl - em jejum - são hipoglicemia. Valores maiores do que 110 mg/dl, hiperglicemia.
Comumente a tenores de 55 mg/dl ou menos, você começa a sentir os sintomas de falta de glicose ( Fonte: Pan
American Federation do desporto para todos-41. A palavra é híbrida, derivada do substantivo latino «norma»: Praça, lei,

regra e os componentes gregos «glykos», adjetivo equivalente ao doce, o substantivo "aima": sangue ( o ditongo 'ai' se
torna 'e' ) e a final «i» com o significado da condição patológica.

nosofobia
Substantivo feminino. Do grego "nosos": doença e 'fobia': medo, medo. Medo de contrair qualquer doença que, na
realidade, não sofrem.

nossa
Primeira pessoa do plural do pronome de possessivo: nossa (em Português). Derivado da latim "nostra".

nónuplo
1. Adj. numeral. Equivalente a exatamente nove vezes outro número. Ou seja: um número que é então repetido
(junções) oito vezes. 2. Sust. Masc. O número que totalmente contém nove vezes para outro número. EJ. :
cinquenta e quatro é o nonuplo seis. É errado dizer que é nove vezes mais, ou maior, porque então você precisaria
adicionar nove vezes seu valor. Seis não é seis vezes - ou mais-do que um; É cinco vezes maior. É na proporção de
seis para um. A palavra deriva do latim 'nonus', versão sincopada de «novenus»: nono. O sufixo 'plo' significa 'muitas
vezes': multiplicidade.

nulipara
Marrã. Adj. Uma mulher que é pai de nunca (tinha descendência, deu à luz, deu à luz). No que se refere animais
fêmeas, o conceito é «horra». Deriva do latim adjetivo numeral "nullus": nulo / a, nada, ninguém, nenhum / a zero e o
verbo intransitivo «parere»: aparecer, mostrar, ficar. Sinônimos: estéril, árido e infértil. Antônimos: genitora, grávida
pela primeira vez, prolífico, multíparas.

oligocracia
Sust. FME Um domínio que tenha uma minoria restrita. Vem do grego, o adjetivo indefinido 'oligos': pequeno e o
substantivo "kratos": poder. Sinônimo: oligarquia. Antônimo: democracia.

omnia vincit amor
Locução Latina. O amor conquista tudo.

omnibus
Volumes de ( ) de autocarro. Caso dativo plural do latim "omnis": todos, para todos. No início, no século XIX, este termo
era parte da expressão francesa «voiture omnibus»: veículo para todos. Consistia de um serviço público de diligência transporte -, principalmente para a cidade, de grande capacidade de passageiros. Após o uso do termo foi estendido
para outras coisas: trens, caminhões de passageiros, os trólebus, legislação, caixas de palco, contraem cláusulas, etc.

oofago
Oofago. Adj. MASC... Que ingeriu ovos. «Oon» substantivo grego: ovo e "phagein" verbo transitivo: comer. Sinônimo:
ovivoro.

operancia
Sust. FME 1. qualidade - condições de vida - estar operando. 2. características da realização de determinada ação. O
termo vem do latim «operantia', que neste caso é o nominativo plural de «operans», gerúndio do verbo transitivo
«operor»: trabalhar. Sinônimos: desempenho, conclusão, conformidade, implementação, viabilidade, desempenho,
operação, procedimento, realização, viabilidade. Antônimos: abandono, retirada, violação, negligência, inexequibilidade,

falha, falha, inoperabilidade, inviabilidade, omissão.

orar
1. Pedir a intervenção divina oração ( ) ou com para terem para auxílio, favores, saúde, milagres, etc. 2. Fale perante
o pública, arenga, tagarelice. Verbo intransitivo, derivado do latim "orare": falar, o substantivo ', oris»: nominativo e
genitivo singular, respectivamente, significado boca da boca. Sinônimos: adorar, por favor, pergunte.

organelo
Sust. Masc. Especializados parte de uma célula (como o cílio ou citofaringe) que executa funções semelhantes aos
órgãos de animais multicelulares. O termo deriva do substantivo grego "organon": dispositivo, meio, instrumento,
utensílio, que por sua vez vem de "ergon": trabalho e o diminutivo terminando 'elo'.

origende la palabra interesante
Interessante. Adj. neutro de origem latina. Gerar interesse: pagamento pelo uso de uma soma de dinheiro. A palavra
é o gerúndio do verbo «interessare», derivado do substantivo «intéressé»: estar entre (no meio). Consiste a preposição
«inter»: entre e «esse», apocope (encurtamento no final) do verbo intransitivo 'essere': ser. Sinônimos: agradável,
atraente, fascinante. Antônimos: desagradável, indesejável, insignificante, revoltante.

ormuz
Ormuz u Ormuz. Sust. Masc. 1. Estreito entre o Golfo Pérsico e o mar de Omã. 2. (fem) Ilha de iraniano no Golfo
Pérsico, no meio do Estreito de Ormuz, província de Hormosgan. 3. (fem) Cidade na ilha de Ormuz. 4. (ADR) Deus
Ahura Mazda, no mazdeism: religião exaltado por Zoroastro (nome grego) ou Zaratustra (nome persa). Uma fusão do
nome desta divindade é derivada «Ormuz». AHURA era um adjetivo relativo uma divindade protoindoirani Asura e, em
seguida, aplicado a outros deuses. No idioma de Avestan, Mazda e Medha sânscrito, que quer dizer inteligência,
sabedoria, é o nome próprio de Deus. Eles refletem o protoindoiranies mazdhâ - e mnsdheh1: mente tranquila, Sage.
(Informações tiradas da Wikipedia)

osare
Futuro (futuro simples) no caso do osso do modo subjuntivo do verbo intransitivo. A origem disto é latim vulgar verbo
«audere» «ausare», frecuentativo: ouse, ouse. Aí vem o adjetivo em negrito.

osivoro
Osivoro. Adj. MASC... Roer ossos. Palavra derivada do caso genitivo "ossis": osso, o nominativo do substantivo latino
«você»: osso, que por sua vez vem do grego 'ostoun, ostou': ( casos nominativo e genitivo ) e o final do osso "voro», de
«alimentam» verbo transitivo: alimentar avidamente, devorando.

ovívoro
Que engole os ovos. Do latim, consistindo de adjetivo: a) o Substantivo neutro «óvulo, ovi»: nominativo casos e
genitivo singular, que significam respectivamente ovo, ovo; (b) o "voro», de «alimentam» final de verbo transitivo:
alimentar avidamente, devorando.

ótico
Adj. MASC... A orelha e orelha ( exterior - Pavilion - o órgão auditivo ). Derivado de genitivo «ootos», equivalente a
«ear", do grego substantivo no caso nominativo «UOs»: ouvido. Sinônimo: monofone.

pacometro

Medidores de Pacometro ou espessura. Instrumento para medir espessuras (de madeira, papel, etc). Substantivo
masculino, derivado do grego "pachys, pacheos": nominativo e genitivo singular de espessura, espessura e 'metron':
medição.

paidocida
Autor (a) filho (a). A palavra é um substantivo neutro híbrido derivado do grego 'país, Paidós': rapaz e do latim "caedes,
caedis", nominativo e genitivo singular de assassino, o verbo transitivo 'caedere': matar, hender, mutilar.

paisa
Adj. Masc. Versão de paisano apocopada: 1. Quem é (ou o mesmo) país, região, província, estado, departamento ou
localidade para outra pessoa. 2. Camponês. 3. Militar ou eclesiástico, quando não em uso roupas de seu escritório:
"ser vestidas com roupas civis ou civil".

panacea
Substantivo feminino. Supostamente eficaz remédio contra todas as doenças. Vem do grego "pão": todos e «akos»:
remediar, etimologia idêntica da fábrica panace, umbellate que extraído opoponaco ( do grego 'opos': suco e "panax":
batata baroa ) resina utilizada em farmácia e perfumaria.

pantano
Sust. Masc. 1. Lamacento terreno coberto pela água parada. Sinônimo: pântano. 2. figurativa; 40-) Intriga.
Sinônimos: situação atitude ( ) Nem tanto, eu embrollo. 3. Depressão topográfica onde água, comumente com tripla
finalidade é mantida por meio de uma barragem: 1-) abastecimento de água; 41-2; irrigação; 41 3; geração de
eletricidade. Sinônimos: Barragem, barragem, barragem, reservatório. Latim medieval «pantanum», provavelmente
pelo nome antigo ( Pantanum-) o lago de Lesina, na região de Puglia, ( Puglia-) Itália.

panthalassa
Pantalasa. Sust. FME Hipotético oceano único em torno de um mesmo continente indiviso teórico ou supercontinente
chamado Pangea. De acordo com a teoria da deriva continental, Alfred Wegener, que enorme surgiu durante as eras
do Paleozoico ao Mesozoico cedo divide e originou os atuais continentes. O conceito vem o adjetivo "pão": todos e o
substantivo 'thalassa, thalassees': casos nominativos e genitivo singular equivalente a «mar, do mar». IE: todos os
mares.

papelerillos
Sust. Dim. Masc. plur. Crianças vendendo jornais, não estabelecidos no local. A origem a dicção é o substantivo
grego «papiro»: papiro, a árvore de família «Ciperacee», cuja casca no Egito deixa para representações gráficas foram
obtidas. Sinônimo: newsboys.

parabellum
Sust. neutro. Tipo de pistola automática alemão-feito. O termo é uma fusão de vozes, penúltima e últimas, a frase em
latim "se vis pacem para bellum»: se você quer paz, prepare-se para a guerra.

paranera
Sust. FME Campo de forragens grama «Pará», de «Brachiaria mutica Stapf» nome científico ( gênero, espécie e autor
Otto Stapf, que descreveu-) originários da África, cultivada como bem mesmo em regiões mais quentes das Américas.
O conceito é constituído por: ) pasto do nome usual, desacentuado; b-) um link de «n» eufonica: c-) o final abundancial
«foi», a fim de evitar que a palavra é «paraera».

parágrafo
N... Por síncope das letras ag e acentuação do primeiro, parágrafo a palavra deriva de n º. 1. É um fragmento de uma
carta, cuja letra inicial da primeira linha deve ser capitalizada, e o fim é simbolizados com ponto e separados. 2. §
Sinal, representante de tal seção de texto. A origem desta palavra vem da grega preposição "para": ao lado do
substantivo 'graphos' do verbo 'graphein': escrevendo.

pasojos
Sust. Masc. no plural. Excrementos de equídeos: ganhou cavalos, mulas e burros, bem como as zebras. Dicção vem
uma metátese de «pajosos», porque alude a esses excrementos contêm fragmentos de palha cuja digestão tem sido
insuficiente. O termo deriva do palea"Latina": palha e o sufixo abundancial «urso».

pecuario
Adj. MASC... Em relação ao gado. Vem do adjetivo latim «pecuarius», derivado de inabalável neutro «ambos»: gado,
rebanho.

pendolismo
Sust. Masc. Característica de quem escreve com habilidade e graça. A palavra vem do latim «pennula», sincopado
diminuta de "penna": infix caneta «» sílaba (para euphony) grego polissêmica sufixo «Ismos»: atividade, condição,
qualidade, estilo, natureza, tendência, etc. Derivados: pendolario, pendolista.

pentateuco
Sust. Masc. Designação da canonical livros primeiro ao quinto - Moisés - velho testamento (da Bíblia) cuja autoria é
atribuída na versão grega "Septuaginta": na década de 1970. Eles são Gênesis, Êxodo, Levítico, números e
Deuteronômio. O termo vem do adjetivo grego 'pente' Cardeal: cinco e o substantivo «teuchos»: parte, volume
(relativas aos livros).

perennofolia
Evergreen. Folhas de plantas especialmente faria árvores verdes. Vem de: ) perennis, composta por «»por latino: por,
durante o 'annus': 40 anos; durante todo o ano, ) Folium: folha, fillon, grego: folha.

persea
Nome da taxonômica de abacate ou gênero palta ou abacate, da família Lauraceae, de que existem pelo menos três
subgêneros e espécies e variedades. A palavra deriva do grego «Persía»: Pérsia ( ) de Irã.

persona ala que le gusten muchos las cosquillas
Eupatofila. Adjetivo de afiliação grego compôs o adjectivo «UE»: bem, o substantivo 'pathos': animosidade, condição,
doença, paixão e «limite»: amigo. Sinônimo: gargalismofila, do substantivo «gargalisma»: cãibras, prurido,
formigamento, prurido. Antônimo: gargalismofoba; 'fobia': fobia.

perteneciente o relativo a los dioses
Teosquesis, teosquetico. Neologismos de adjetivos de cuno Hellenic compôs o pseudoprefijo (prefixo cheio de
significado) 'Theós': um Deus só Deus (monoteísta), ou 'theos': Deus (com letra minúscula, considerado divindade
menor ou politeísta: vários deuses) e o pseudodesinencias (finais de pleno significado) «schesis»: relação, conexão,
referência um e «schetikos»: relativa com respeito à.

petate

Sust. Masc. Tapete rústico mexicano já praticamente obsoleto, feito de palma bem, vários usos: como um tapete,
envoltura de fardos, colchão ( principalmente ). Este uso deriva de um verbo reflexivo coloquial: «petatearse»: morrer.
A palavra vem do náuatle «petatl»: esteira.

piedra catalina
Dispositivo para afiar usando moinhos de grão alimentados pelo vento, que mobiliza algumas lâminas conectado a um
eixo, onde uma roda perpendicular, «Pedra de Catherine», transmite a força de batedores para outro dispositivo: a
«luz». Esta retransmite a energia cinética para outra pedra, chamada «cesta», que operou uma pedra «solera» ( porque
encontra-se no chão ) ainda.

pinino
1 Sust. Masc. DIMIN. Pinho: pinito. 2. usado sempre no plural, pineno, referidos passos ( pela verticalidade a posição
que exigem ): ) crianças de crianças emergentes; b-) hesitantes, os pacientes em fase de convalescença. 3. Inicie uma
atividade sem experiência prévia. Dicção vem do substantivo latino "pinus": Pinus e o sufixo diminutivo "ino".

pipiolo
Sust. Masc. 1. Iniciante. 2. Pessoa de estatura ( no Equador ). 3. Bobo, zonzo, Blockhead ( na Argentina e
Venezuela ). 4. Liberal, em oposição a pelucon conservador, chamado ( no Chile ). 5. Dinheiro, 40 centavos; 41
América Central; A palavra vem do latim «pipio»: pintinho, pintinho. Sinônimos: aprendiz, jovem inexperiente, não
qualificado, inexperiente, novato, romance, noviço, novo, primeira vez. Antônimos: velho, Dean, destro, chuveiro,
experiente, hábil, hábil, maduro, professor, perito, senil, veterano, velho.

planctofago
Detritívoro. Que se alimenta de plâncton. Vem do grego 'plâncton', neutro de «planktos»: andarilho, mendigo e
«fagein»: comer. Plâncton é feita por plantas e animais nadadores flutuantes ou fracamente. Inclui algas principalmente dos Sargaços, cobrindo vasto oceano-, diatomáceas microscópicas ( ) e ( macroscópica ) água-viva.

plácemes
Parabéns. É o plural do substantivo masculino e conjugação pronominal no verbo o prazer do verbo transitivo: prazer a
mim. Como substantivo, esta versão singular é muito menos comum do que o plural. Exemplos: ) Estou muito feliz,
porque me fez bem; b-) prazer-me com a sua merecida promoção. Sinônimos: 41 1; Substantivo: feliz notícia,
parabéns, elogios, conformidade, parabéns, parabéns, parabéns; 41-2; verbo: por favor me deleitame, por favor, eu (
embora o pronominal tais parecem ser elegante, é preferível não utilizá-los; Além de artificial são claras: são idênticos
ao imperativo ). Antônimos: 41 1; Substantivo: aflições, compassions, compunciones, condolências, preocupações,
contriciones, infortúnios, condolências, arrependimentos, vexames, tribulações; 41-2; verbo: me quebrar, afligir-me,
acongojar me ( desaconselhável; É melhor me abate, sentiria, sofri, eu aflito )

plejia
Plejia. Sust. FME 1. paralisia de certa parte do corpo. 2. o segundo membro de palavras compostas de origem grega
que indicam a paralisia. Exemplos: ( envolvem a suspensão de atividade ) 1-) curso: cerebral; 41-2; hemiplegia: meia
lateral do corpo; 41 3; paraplegia: metade inferior do corpo. Tem tendência para desacentuar a vogal fraca ( (i) ) mas na
grande maioria das palavras do grego sequência de Gênesis «i» «a» no final não é sílaba, mas dissolve-se o ditongo;
ou seja, esta vogal acentua-lo. Neste caso, a divisão silábica é ple-ji-a. A dicção é derivada o substantivo «pleexia»:
percussão.

plugo
Transformando irregular, prazer de verbo intransitivo preterite (pretérito perfeito simples), terceira pessoa do singular. A
conjugação regular é "ele deixou". Exemplo: aprouve a Deus. Esta construção, além de sua semelhança com a

oração, pelo radical «pl», por engano, conduz a um significado de oração - ou implorou - Deus. Sinônimos: ele queria,
ele decidiu, estabelecidas, nos conhecemos. O prazer da palavra vem do verbo latino «prazeres»: por favor.

pluguiese
Transformando irregular, passado imperfeito/preterite do verbo transitivo subjuntivo «prazer», do verbo latino
«prazeres»: por favor, dar prazer. Variantes:-pluguiera; depósito regular: é placiera ou placiese. Exemplo: você
pluguiese à Virgem. Esta construção, por alguma semelhança com a oração, pelo radical «pl», equivocadamente leva a
um sentido de recurso - ou implorou - a virgem. Sinônimos: ele queria, ele decidiu, ele forneceu, resolver.

podalgia
Sust. FME Dor; 40 ou ) qualquer pé. Dicção é composta por dois substantivos gregos: «podos» genitivo: de pé e o
nominativo "algos": dor, bem como como pelo sufixo «i»: com o significado da condição patológica.

polidipsia
Sust. FME Precisa beber abundantemente e frequentemente por causa de alguns Estados de doença, como a
diabetes. Etimologia: Grego, qualificando o adjetivo «polidypsios»: 'poli' sede, composta por - adjetivo e
advérbio-quantitativa: muito, muito e o substantivo «dipsa»: sede. Antônimo: oligodipsia.

poniente
Nominalized adjetivo. Direção Cardeal onde o sol se põe. A palavra vem do ' modo ponens, ponentis», particípio ativo
do verbo transitivo "ponere": colocar. Sinônimos: Pôr do sol de oeste, oeste, Hesperia.

positronico
Positrônico. Relativo a pósitron: antimatéria do electrão, ou anti-hidrogênio. A massa do elétron é praticamente zero.
Sua carga elétrica é negativa unitária: - 1. Portanto, a massa de pósitrons também é zero, e sua carga elétrica é o
positivo unitário: 1, que aniquila o elétron. O nome vem de «positivo».

post meridiem
Post meridiem. De «post» do latim: Então, em seguida e meridianus (meri derivado medius: média e morre: dia).
Meridiano passado: depois do meio-dia (entre 12:00 e 24:00 horas). Meridian também significa austral, Sul, Sul.

potamodromo
Adj. Masc. «Água doce» peixes migradores, rio. Exemplos: truta: «Salmão trutta L.»; Barb: «Barbus spp.». O termo
deriva do grego «potamós»: Rio e "dromos": através de, de rua, corrida, rodoviário e ferroviário. Na verdade a palavra
seria também aplicável ao lugar onde competições aquáticas em vias navegáveis, são desenvolvidos para que, a fim de
evitar a polissemia, seria um sinal diacrítico acento na terceira sílaba: «potamodromo». Neste caso, o adjetivo
tornar-se um substantivo.

prandial
Adj. comum. A respeito de comida. Principalmente usado em palavras compostas mais cedo (dentro) e pós-prandial
(que vem mais tarde), relativo a variação qualitativa e quantitativa de várias substâncias químicas e microrganismos,
como resultado da ingestão de alimentos. Exemplos: Hiperglicemia (aumento grave de glicose) e glicemia de diarreia.
O termo vem do latim «prandium»: almoço, banquete, alimentos,.

pre
Sust. Masc. 1. diária haber dos soldados. 2 dation pecuniários semanais para crianças, o que gerou um novo sentido

deste dia: «Domingo».

precoz
Adj. neutro. 1. Fruto imaturo. Sinônimos: prospectivamente, prematuro. Antônimos: maduro, verde. 2. Pessoa,
manifestando-se em tenra idade física, moral ou intelectual, cuja divulgação é geralmente mais tarde. Sinônimos:
avançar, out-feito, Prodigy, talentoso. Dicção provém do latim 'praecox, praecocis': composto do prefixo 'prae': antes e
pelo verbo transitivo «coquere»: cozinhar, amadurecer.

pregnancia
Sust. FME Gravidez. Deriva do latim «praegnatio»: antes do nascimento, composta por preposição ' prae ( pronuncia-se
«pre» )»: frente e o verbo «gnascor» ( sinônimo de "nascor, nasceri» ): nascimento, brotar. Sinônimos: concepção,
gravidez, grávida, gravidez.

pregnancia
Sust. FME Gravidez. Deriva do latim «praegnatio»: antes do nascimento, composta por preposição ' prae ( pronuncia-se
«pre» )»: frente e o verbo «gnascor» ( sinônimo de "nascor, difundidas» ): nascimento, brotar. Sinônimos: concepção,
gravidez, grávida, gravidez.

pregnante
Adj. FME (prático; gramaticalmente, neutro). Grávida. Do latim 'pregnans, pregnantis', composta por preposição
inseparável «prae (pronúncia pre)»: antes, um corradical de "gignere": gerar, o particípio ativo «(g) natus, ou (g) de
nata»: nascido/a, nascido em / para. Sinônimos: mães expectantes que, grávida, grávida, fertilizados. Em fêmeas:
carregado, cobrir.

pregrado
Sust. Masc. Estudos anteriores a realização de um profissional de Bacharel, após o qual você obter um grau ou
diploma e certificado para exercer a profissão correspondente ou continuar estudos se especializou. Sinônimos:
estágio, bacharel. Antônimos: Licenciatura, mestrado, doutorado, doutorado, pós-doutorado lance. Etimologia: a
preposição inseparável «prae (pronúncia pre)»: avanço, prioridade e também substantivo "gradus": passo, o depoente
verbo transitivo «gradior»: caminhe, caminhe.

primigesta
Sust. FME Mulheres grávidas pela primeira vez. Derivado do adjetivo latim «primus»: primeiro e o verbo transitivo também-Latina - «lo gestare»: leve: ) com você; b-) sobre; c-) desde... Sinônimo: primigestante. Antônimos: multigesta,
multigestante.

prometeico
Adj. MASC... Ato que contribui para benefícios de eminentes da sociedade que incentivam a sua prosperidade. Faz
alusão ao, segundo a mitologia grega, o Supremo Deus Zeus privou fogo «homem», através de uma fraude do Titã
prometeu, que ciente das consequências graves da sua audácia, subiu ao Monte Olimpo e roubou o fogo para o retorno
à humanidade. Então, obviamente, o termo vem do Prometheus e o sufixo "ico": relativo a. Sinônimos: distinto, altruísta,
benevolente, caridoso, filantropo, generoso, magnânimo, quixotesco. Antônimos: apática, arrogante, egoísta,
indiferente, indolente, falha, negligente.

propóleo
Sust. Masc. Substância viscosa que as abelhas coletam de brotos e casca de plantas ( principalmente árvores 41., com
o qual eles pique as colmeias e lacunas de selagem inferior a seis milímetros, reforçar a estrutura de fraldas e proteger

contra doenças. Em cavidades maiores use cera. Etimologia: da própolis grega, que significa o subúrbio, para comparar
a colmeia para uma cidade. A palavra é composta da preposição pro: frente e o polis de substantivo: cidade.

provisional
Adjetivo. Significa não-definitivo, que deve ser modificado, alterado ou excluído. Derivado latim «Provisorius»,
«provisus", particípio passado do verbo transitivo «Heidegger»: fornecer. Sinônimos: provisório, provisório, temporário.

pseudodesinencia
Sust. FME Palavra da própria existência que em ocasiões é a parte final de palavras compostos cujo primeiro ( às
vezes também segundo ou mais ) parte é comumente outra dicção de características semelhantes. Deriva do grego
"pseudo»: falso e do latim «desinens, desinentis», particípio ativo de «desinere»: acaba, acaba. Gráfico de variante:
seudodesinencia. Exemplos: 'tomia' em amigdalectomia: remoção das amígdalas ( anginas ) «POLÍCIA» ( de polis ) na
metrópole: mãe da cidade; «Lodge» em otorrinolaringologia ( quatro palavras de «personalidade» própria: orelhas,
nariz, laringe, tratada ). Antônimo: pseudoprefijo.

pugna
1. Substantivo feminino: concurso usando seus punhos. Sinônimos: pelea, pendência, processo, Brawl, rina, 2.
Terceira pessoa do singular do verbo esforçar-se: insistência, encomendar com veemência. Sinônimos: luta, luta,
teimosia. Eles são derivados, do substantivo latino "pugno" (pronuncia-se "punho"): punho; o verbo, «pugnare»
(pronuncia-se «punare»).

que significa hiperbatica
1. Afetou a sentença gramatical ( ) por hiperbaton: figura de linguagem pela qual altera a sequência normal dos
componentes da oração. Exemplo: «retornar as escuras andorinhas no seu jeito de ninhos de varanda» ( Gustavo
Adolfo Bécquer ). Hipérbaton: hiperbatos neutro, do prefixo grego «Super»: sobre, acima e além e o verbo «bainein»:
caminhar, ir. 2. Muito profundo. O prefixo «Super» e o adjetivo qualificativo «bathus»: profundo. 3. Espécie mineral
predominante.

que es ictiologico
Ictiologico. Deriva de "ichthys, ichthyos»: ( nominativo e genitivo singular de ) peixe, «logos»: tentei "ica": relativo a.

que esta al pie de los alpes
(Inverter a questão: é uma definição.) A resposta é o conceito). Pedalpino. Adj. Destina-se a génese desta palavra
(neologismo): a) apocope do genitivo singular «caso dos pedis: os pés, o caso nominativo "pes": permanente; (b) o
adjetivo alpino, Alpes (monte alto), voz de origem celta.

que signifa inifap
Isso significa inifap incorretamente escrito e ele deve ser escrito como "INIFAP" sendo seu significado:<br>Sigla ( 41
inicial; do Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, do México.

queratolitico
Ceratolíticos. adj. Afetados pelo keratolysis. 1. Descamação da pele: desprendimento do estrato córneo da epiderme.
2. Dissolução da queratina da pele (substância albuminoidal, elaborada pelas células epidérmicas da pele). A origem
do termo vem do gregos substantivos "keras, keratos": singular de casos nominativo e genitivo: chifre, chifre e «lise,
lyseoos»: dissolução, amolecimento, frouxidão, bem como a partir do final 'ica': relativo a.

quetzal
Sust. Masc. 1. escalada plumagem colorida de ave, da família da trogonidos, gêneros Pharomachrus e orelhudo e
várias espécies. Vive na América Central. 2. unidade monetária da Guatemala. 3. município da Guatemala. Etimologia:
apocope do náuatle «quetzaltotol», composto por substantivos "Wellington": caneta rica e «tototl»: pássaro.

quetzalli
Nauatle que significa apenas rica pena. Quetzal é substantivo masculino, aplicado a uma rastejamento pássaro colorido
plumagem, «Trogonidae» família, gêneros Pharomachrus e orelhudo e várias espécies. O termo é a abreviatura de
«quetzaltotol»; «tototl»: Dr. ( Fonte: Dicionário de aztequismos, Luis Cabrera )

quiralgia
Sust. FME Dor; 40 ou ) uma mão, principalmente a causada por artrite. O conceito é composto de gregos substantivos
'cheir, cheiro': mão, mão e 'algos, algous': dor, dor e o sufixo «i»: com o significado da condição patológica.

raizales
1 Sust. Masc. plur. de raizal: imobiliário abundante de terreno. 2. na Colômbia, cidade de pessoa que raramente está
ausente da sua cidade. O substantivo singular derivado do latim ' radicis, radix': raiz e o indicativo do final de
abundância «para o».

rechoncho
Adj. Masc. Pessoa ou animal com excesso de peso ou obesos. É provável que vem o adjetivo «choncho», precedido
pelo intensivo (prefixo) «re». Sinônimos: volumoso, áspero, masturbar-se, gordo. Antônimos: enclenque, magro,
magro, esguio.

rehuso
Eu me recuso. Modo indicativo, presente do indicativo, primeira pessoa singular do verbo transitivo de recusar. O
verbo no infinitivo vem do baixo latim «la refusare», «refundere» «refusum», supino latino: retornar, rejeitar. Ser grave
palavra terminou em uma vogal, deve no entanto salientar, porque é forte 40 vocal; «» e' ) seguido de vogal fraca ( «» u'
) que você não está neste caso ditongo. Caso contrário seria sua hifenização e, consequentemente, sua pronúncia: )
esdrújulas: "re-hu-assim"; b-) ditonguizadas: "rehu-assim". Sinônimos: recusei, evitar, esquivo, retirar-se, eu rejeito,
vire. Antônimos: Eu concordo, eu admito, eu aprovo, concordo, concordo, concordo.

responsividad
Sust. FME Com caráter de responsivo: resposta - suporte - pecuniária ou moralmente por outra pessoa, seja em
palavra ou assinando um documento simples ou uma validade formal, legal: laço, laço, garante. Dicção é composto do
adjetivo latim «responsivus», derivado de «responsus», particípio passado do verbo "respondere", constituído pelo
prefixo intensivo «re», «spondere» verbo transitivo: promessa e o espanhol final "dade", indicativo de procedimento,
humor.

restaurante
1 Sust. Masc. Instituição pública onde são servidos e consumidos os alimentos. Sinônimos: gazebo, cenaduria, sala de
jantar, taverna, fonda, área de piquenique, refeitório ( em instituições religiosas e 41 faculdades;. 2. adj. comum. Isso
traz novas energias, físicas ou espirituais. Sinônimo: Estimulador, estimulante, nutritiva, nutriente, nutricional,
reconfortante, restaurador, repousante, restauradora, tônica, tonificante, revigorante. Antônimos: vacilante, debilitante,
cansativo, lânguida. O conceito é o particípio ativo da restauração verbo transitivo.

retinol

Sust. Masc. Vitamina A, também conhecida como axeroftol (álcool contra o ressecamento), fator de anti-infecciosos e
antixeroftalmico (contra o ressecamento dos olhos). Hidrocarbonetos oleosos (oleosa), insolúvel em água e solúvel em
óleos e gorduras (lipossolúveis), fórmula C20H30O. Seus antecessores ou provitaminas A são carotenoides:
pigmentos laranja amarelados, coexistindo na maioria dos vegetais com clorofila. Os carotenoides do nome vem de
espécie taxonômica de cenoura: «Daucus carotta». Os ácidos graxos esterificados, vitamina A existe no leite, manteiga
e vários corpos - principalmente no fígado de animais cujos alimentos são ricos em carotenos. Da mesma forma
obtidos de fígado de bacalhau e linguado (da família da sola). Retinol vem de «retina Latina»: redecita (membrana
ocular com abundantes fibras nervosas que irradiam do nervo óptico) e o sufixo "ol": em química orgânica de
compostos contendo o radical hidroxilo: OH, espíritos.

sacole
Pretérito perfeito (pretérito) segunda pessoa do singular do verbo transitivo adicionadas - como sufixo - de «você»: o
terceira pessoa do singular do pronome dativo, comum gênero. No entanto a flexão verbal (tirou) é apontada como
aguda terminou em uma vogal, nessa construção é correta não enfatizá-lo, porque torna-se grave após vocal. O verbo
no infinitivo (remover) pode ser provenientes do latim «saccare»: filtrar, BREW do substantivo «saccus»: SAC, que por
sua vez deriva do grego «sakkos», de igual importância, ou o gótico "sakan": litigar, que passou do significado jurídico
para o com «Remova» notação.

salvataje
Sust. Masc. 1. a ação e efeito de poupança, principalmente para as pessoas. 2. extinção de incêndios. 3. local de
proteção em caso de perigo. O termo é um galicismo: do francês «sauvetage», de qual derivado do italiano
«salvataggio», de ambos do verbo latino transitiva «salvare»: salvar, adicionado um infixo «t» para euphony. O término
"aje" indica complexo, intensivo de ações.

sangre liviana
Sangreliviana. Adj. FME Boa pessoa, caindo de «bom» para todos. Sinônimos: adorável, amigável, cativante,
charmoso, engraçado, maravilhoso, bonito e feliz. Antônimos: hostil, desagradável, insuportável, odioso, sangrona,
sangrepesada.

satanizar
Verbo intransitivo. 1. Alterar fatos ou descrições ou desinformar sobre indivíduos ou empresas: entidades políticas,
religiosas ou culturais, quais qualidades essencialmente desastrosas, são atribuídas a liderar em detrimento de sua
reputação pública. 2. Com referência a escritores e artistas, incentive - em obras - rebelião e desafio da divindade,
bem como a exaltação ao mal em suas formas mais cruéis. A palavra vem do substantivo 'satan' Hebraico: adversário,
inimigo. Sinônimos: louvor, condenar, demonizar, denegrir, denegrir, desacreditar, difamar, estigmatizar, difamando.
Antônimos: endeusam, louvar, elogiar, glorificar, sacralize, santificar, Revere.

senecto
Adj. velho. Deriva de idade avançada, vem do substantivo latino "senectus, senectutis": singular nominativo e genitivo
de casos de "velhice, velhice», que por sua vez vem do adjetivo" senex, senis ": singular nominativo e genitivo de casos
do 'velho, do antigo'. Sinônimos: longevidade, veterano senil, idosos. Antônimos: jovem, inexperiente.

serrano
Adj. Masc. e o patronímico (sobrenome). 1. Natural - ou habitante em - uma serra. 2. Relacionadas com montanhas
ou cordilheiras. Vem do substantivo latino «serra, serrae (pronuncia-se serre)»: casos nominativos e genitivo singular
equivalente a «sierra, sierra».

sertâo

Sust. Masc. Português. Uma das quatro regiões do NE do Brasil. Inclui todo o estado do Ceará, grande parte da
Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí, assim como pequenas porções de Sergipe e Alagoas. Esta
dicção foi aplicada originalmente a vastos territórios asiáticos encontrados pelos portugueses. Aférese (encurtamento
no início) de «desertao» (aumentativo de «deserto») é: desiertote. Em espanhol, ele traduziu-se como «serton».
(Fonte: Wikipédia)

setembrada
Septembrada. Sust. FME Revolta ocorreu no Brasil, em 1831 - durante a regência, Maranhão e Pernambuco,
sentimento antilusitano após a abdicação de Pedro eu. Em Mata-Moroto da Bahia e em nível, no Mato Grosso, ações
semelhantes. Em Pernambuco foi parte de uma série de revoltas que durou três anos. Efetivamente, no movimento de
Maranhão eclodido em 13 de dezembro de 1831. Insta-se a limitar as atividades do comércio português, milícia, posse
de terra e finanças. Em 19 de junho de 1832, veio um novo Levante, motivado pelas mesmas reivindicações, mas
restringiam a reação inicial do governo. Então surge a figura do popular Antonio João Damasceno, que tem lutado fora
das áreas urbanas, na guerrilha, para o confronto do Boqueirão, onde ele morreu. A palavra vem do Português
«setembro»: setembro, mês em que aconteceu, da mesma forma conhecida como abrilada e novembrada. ( Fonte:
Wikipedia, )

sigilo
Stealth. Vem do latim sigillum, sigilli ( nominativo e genitivo singular ) diminutivo de signum: sinal. Selo, marca.
Popularmente significa atenção, discrição, sigilo e reserva.

sigüenza
Sigüenza. Este nome vem do antigo nome da cidade de Sigüenza: Segontia - província de Guadalajara, Espanha-,
derivado de 'sego': victoria, tema muito frequente na onomástica céltica, de acordo com Manuel Palomar Lapesa (citado
no "dicionário etimológico comparativo de») sobrenomes espanhol, latino-americanos e filipinos», Gutierre Tibón).

sinónimo de cielo
Céu, teto, galpão, Cosmo, capa, cúpula, espaço sideral, éter, exoespacio, céu, infinito, teto, telhado, telhado,
coberturas, toldo. Alturas, eden, glória, nirvana, paraíso, pátria celeste, o Reino celestial, a vida eterna.

sito
Particípio irregular do lugar: localizado. Vem do latim «situs "do verbo transitivo «sinere»: Deixe livre, deixar, permitir,
tolerar. Sinônimos: localizado localizado, colocado, posicionado.

sololoy
Sust. Masc. Transliteração adaptação fonética ( ) marca comercial "Celuloide", orgânico material termoplástico
composto por nitrato de celulose e substâncias plastificantes como cânfora. Isso constituiu uma matéria-prima para a
produção de, por exemplo, brinquedos, pentes, pincéis, vernizes, bonecos, 40 filmes; é por isso que filmes do cinema
nomeou celuloide ) termina ( camadas de tinta, ) para carros e móveis, marfim, concha, recifes, imitação de couro. Há
também uma expressão coloquial: «boneca de sololoy».

somato
Pseudoprefijo e pseudodesinencia, de origem grega envolvida na gênese de Blois para o corpo. Derivado do caso
genitivo singular «soomatos»: o corpo, o substantivo no caso nominativo «José»: corpo. Às vezes ele apocopa "Soma"
ou é expressa através da versão sincopada "somo".

soprano

Adjetivo nominalized macho. A maioria dos registro agudo da voz humana, como sua própria infância e - especialmente
na ópera "bel canto" 40-) - a fêmea. Inclui três tessitura: 1-) dramático: volume poderoso, amplitude máxima; 41-2; lírico
ou luz: média de altura; 41 3; coloratura: alta disponibilidade para som grandes ornamentos. Derivado do latim
«supranus» com a preposição «super» paragoge: sobre.

soterraña
Adj. FME No subsolo, é abaixo do solo. No macho (metro) defende o transporte que ocorre abaixo da superfície do
solo. Esta dicção vem do latim preposição inseparável «submarino» e o mesmo substantivo 'terra, terrae': terra, terra
(casos nominativo e genitivo singular, respectivamente).

suero quiloso
Sust. e adj. macho. Soro: substância que permanece líquida por coagulação de leite, sangue, linfa ou planta de gases
como o látex de borracha. Soro vem do substantivo latino "soro": soro de leite (restos de queijo). "Soro" é semelhante
ao grego ' oros, outros ': soro em geral, que subiriam para o sânscrito «serati»: flow, execuções (s terceiro novo
dicionário internacional de Webster). O adjetivo Chylous derivado do substantivo quilo: líquido leitoso que resulta da
transmutação e absorção dos alimentos pela mucosa intestinal. Quilo vem do substantivo grego «chylos»: sumo.

suinicultura
Sust. FME Criação de porcos. Palavra de origem: latim. Componentes: ) Caso genitivo de «suis», com apocope dos (
«s» «» «do porco ' ) do fundo - no nominativo-«os seus»: carne de porco; b-) uma sílaba de eufonica «ou»; c-) cultura,
no sentido de cultura, incubatório. Sinônimo: suína.

tabano en griego
( Gadfly em grego ) Alogomiga, de "alogon, alogou»: cavalo, cavalo ( porque muito chop na 41 equina; «muia, Bruno»:
voar, voar. Sinônimo: hipomiga, "hipopótamos": cavalo.

tener buena estrella
(expressão coloquial). Ter boa sorte. Sinônimos: sorte, abençoado, bienhadado, fausto, feliz. Antônimos: infeliz,
infeliz, malfadada, ter má estrela.

teniades
teniades é escrito incorretamente e deve ser escrito como "teniades" no sentido de:<br>É o pretérito imperfeito ou
copreterito antiguidade da segunda pessoa do plural ( você / as ) o verbo transitivo a ter.

termópilas
(Passo da) Termópilas, do grego 'termo': quente e "pyle": portão, Primavera, porque lá eles emanam de molas.
Devorar uma vez militarmente intransitáveis no norte da Grécia entre Monte Eta e o Golfo de maliano. Entre em
contato com a Lócrida para Tessália. Denudação exercida pelo rio Esparquio-expandiu enormemente. É famoso para
o bizarro defensión de 300 espartanos liderados por Leônidas contra o exército persa no ano 480 a. de C.

tetracampeona
Quatro vezes campeão. Partir do grego tetra: quatro e latim medieval campio, campionis (nominativo e genitivo
singular do campus), com o significado do campo de batalha.

tilar
Sust. Masc. Plantio de árvores de Linden, da família da (anteriormente tiliaceas) malvaceae, género «Tilia», nativo das

regiões temperadas do hemisfério norte, as seguintes características: um) reta decorre de 20 a 40 metros de altura e
até um metro diamet ro; (b) facilmente produzível à máquina; (c) longa duração: até 900 anos; (d) caducifólias
(sazonalmente desprovido de folhas); (e) fortemente folhas aromáticas, de até 20 cm de largura, cordate (formato de
coração); (e) flores da mesma forma muito aromáticas, com que preparem tranquilizantes infusões e somniferous
impropriamente conhecido como «chá de tila» (chá é chá, vale a pena o truísmo); (f) propenso a hibridação (mistura
entre espécies), que impede sua determinação taxonômica.

tixotrópico
Adj. MASC... Géis, propriedades: ) conversão de fluido, quando eles são sujeitos a agitação ou outro relacionado a
processo de alteração e em seguida, em um estado de repouso, recuperação de seu status como géis; b-) gel de
reversibilidade-sol - gel sob esforços de cisalhamento, seguido de imobilidade. A palavra vem do grego "thixis": toque
«tropee»: mudar, transformar, tendência "iko": relativo a.

tonel
Sust. Masc. 1 tanque grande. 2 medir velho para arqueação dos navios, equivalentes a cinco sextos da tonelada. 3.
muito gorda. O termo deriva de «Tonelada» velho «Coop», francês diminutivo: grande, do latim tardio 'tunna' Coop e a
leste o Celtic 'tunna': pele, que provém os odres de significado e, em seguida, o de cuba.

tracatear
Verbo. INTRANS. 1. Coloq. Quãto Muito sobre um problema em um meio de comunicação.

transgenicos
Geneticamente modificado. Mutação - genética - engenharia devido a reorganização molecular fundamental dos genes,
especialmente da planta reino, com a finalidade de infundir-lhes melhorias relacionadas com sabor, tamanho,
aparência, produtividade, resistência a pragas, seca, etc. Suas colheitas são submetidas a rigorosos controles. Sua
aplicação não se espalhou ainda porque suas sementes são estéreis e temendo que novos Propriedades genéticas
danificado ou aniquilar as espécies não-transgênicos. A palavra é derivada do adjetivo latim preposição inseparável
'trans' masculino: Além, o substantivo grego "genos, concentration": nominativo e genitivo singular de origem, linhagem
e o sufixo grego "ikos": relativo a.

trespeleque
Adj. comum depreciativo. Palavra que denota o exagero ou hipérbole referidos «pouco cabelo». Deriva de três cabelo
terminando «emissão». Sinônimos: calvo, pelon, "cabelo curto". Antônimos: distintivo, MOP, peludo, peludo, peludo.

tridente
Sust. Masc. 1. Um utensílio que contém três dentes. 2. Emblema ou atributo de Netuno, Deus do mar. A palavra,
do latim cepa, é composta do adjetivo numeral «tri»: três e o caso genitivo singular "dentis": dente de leão, os
nominativos «antros»: dente.

trofismo
1. Estado de nutrição dos tecidos e órgãos. 2. Comparação das funções nutritivas pelo sistema nervoso. Deriva do
grego «troféu»: alimentos, nutrição e o sufixo "Ismo", do latim "ismus," e este do grego «ismos», que significa a
condição, deficiências de qualidade, físicas ou morais, doutrina, movimento social, tendência, actividades desportivas,
etcéte RA.

turambul
Sust. Masc. Lugar hipotético (fictício: utopia) onde viveu "pior mulher do mundo», título de uma obra de literatura para

crianças, publicado em 1992 do autor Francisco Hinojosa.

ufano
Adj. Masc. Orgulhosa, feliz e satisfeito. Executor, determinado e duro. O termo possivelmente vem do gótico 'uffo ou
uf': supérfluo, ou da Interjeição em onomatopeias Uf! que denota cansaço, aborrecimento, repulsa ou asfixia.
Sinônimos: feliz, arrogante, arrogante, pretensioso, presunçoso, soberbo.

ullerosa
Equivalente ao adjetivo feminino Catalão Haggard. Composto do substantivo "última milha": olho, derivado do latim
'oculus': olho e o abundacional final «osa».

ulmos
Sust. Masc. plrl. Ulmo, também conhecido como mormo. Árvore da família cunoniaceae, nome científico Eucryphia
cordifolia, até dois metros de diâmetro e 40 metros de altura, nativa do Chile e Argentina. Prospera em altitudes não
superiores a 700 metros acima do nível do mar.

umbelífera
Umbelliferae. Partir do latim umbella, umbellae 40 adjetivo híbrida; nominativo e genitivo singular de Parasol ) e o grego
foreus, foreoos ( nominativo e genitivo singular da transportadora ). Plantas dicotiledôneas com floração em Umbela (
41 guarda-chuva; de comumente alternadas, simples, com pecíolos envainadores, aromáticos deixa alguns. Exemplos:
anis, cominho, erva-doce, salsa, cenoura.

unicófago
Adj. MASC... Comer as unhas. Palavra de híbrido, vem do substantivo latino 'ungula', diminutivo de «unha»: prego,
influenciado pelo acusativo grego «onychos»: prego ( nominativo «ônix»: um ) e o mesmo verbo transitivo grego
"phagein": comer.

utcsm
utcsm. Sigla ( 41 inicial; de também pode ser usado como um substantivo masculino.

variedad o abundancia de cosas distintas
(Inverter a questão: é uma definição.) A resposta é o conceito). Cornucópia. Sust. FME «Empréstimo» lexical
derivado do latim «cornucópia», pelo clássico «cornu copiae»: Cornucópia (abundante), que é cheio de frutas e flores,
que é um símbolo de opulência e prosperidade. O chifre é cabra mitológica grega Amalteia, mãe do Deus Supremo
Zeus, que quebrou o mastro da bandeira e deu essa faculdade ser preenchido com tudo o que o proprietário deseja.

vasto
Originalmente significava abandonado, vazio, deserto. Hoje, em sentido figurado: abundante amplo, grande, grande,
ampla, eu lato, magno. Qualificação adjetivo, derivado do latim "vasto".

vaya
Flexão do verbo irregular 'ir'. É que as pessoas do modo subjuntivo presente primeiro ( qual vou ) e o terceiro ( que ele
ir ) de singular.

veces

Sust. FME plur. tempo: 1-) Alternância por tempo ou ordem subsequente. 41-2; Tempo ou ocasião em que executa uma
ação, mesmo que ele não inclui a ordem sucessiva: uma vez que houve que não comeu em um dia. 41 3; Tempo ou
oportunidade de fazer algo por turno ou ordem: o tempo para a chegou. 41-4; Cada realização de um evento ou uma
ação em vários tempos e circunstâncias: a primeira vez que vi o mar. 5 ) Um lugar que corresponde a alguém, quando
várias pessoas têm que agir em um momento. Quem dá o tempo? 6 ) O rebanho de gado, porcos, geralmente
pertencentes a um bairro. 7 ) ( 41 desatualizado; Montante determinado, recebido, ou beber sem interrupção. 8-) ( 41
no plural; Ministério, autoridade ou jurisdição para completar ou representar outra pessoa. Ser substituído por outro.
Fazer um com o outro vezes pai. O singular deve ser o caso genitivo latino "vicis": alternativa, mutação, sucessão, vez,
vicissitude, vire. O plural, o nominativo "vícios".

veleño
Gentilicio adjetivo. 1. Originalmente da noite, villa na província de Toledo, Espanha. 2. Um nativo de Vélez-Málaga,
cidade da província de Málaga, Espanha. 3. Relativa ou relativas às duas populações acima mencionadas.

vermívoro
Adj. MASC... Ou preferenciais ou exclusivamente sua dieta consiste de vermes. Palavra de Cuno Latina composto do
substantivo "Wyrm": worm e o verbo «alimentam»: devorar. Sinônimo: escolefago, do grego "skooleex": worm e
"phagein": comer.

veto
Sust. Masc. 1. Oposição à adoção de leis ou outras disposições legais ou discussões. 2. Direito de indivíduos ou
morales (instituições) para evitar ações que considerem inconvenientes. 3. Ação e efeito de veto (fechamento). Do
veto' Latina': (I) evitar, me perdoe. 4. Balneoterapia. Primeira pessoa do singular, indicativa do verbo transitivo que
proíbe (veto). Do verbo latino «vetare»: proibir, impedir.

viceministro
Sust. Masc. Alternativa oficial ou quem é delegada a autoridade de um ministro. A origem da palavra vem do «vice»
de Latina: prefixo significado «em vez de» e o substantivo «Ministro, ministri»: «servidor, servidor», que por sua vez
vem de 'mão': mão.

viricida
Adj. MASC... Composto químico destrutivo das partículas de vírus ( patógenos parasitas, menores que as bactérias,
células Ultramicroscópicos, animais e planta ) ambiental. Não deve ser confundido com antiviral: medicamento usado
para tratar infecções causadas por vírus, ou com antibiótico ( específicos para bactérias ). A palavra, do latim carimbo,
é composta do substantivo «vírus»: suco vegetal, veneno e pelo fim 'cida': quem matou, corradical verbo transitivo
"caedere": açougueiro, hender.

vuelacerca
Sust. Masc. No jogo de tomar 40 bases; «» Baseball» ) bater com um martelo ( «» bat» ) Segundo o qual, no ponto de
vista legal, a bola transpõe os limites do campo e tanto a massa como se ( obviamente ) qualquer outro baseado
jogadores marcando a carreira. Sinônimo: «home run», do «repouso» «executar» inglês: corrida para a base da casa:
missão cumprida.

vuestra merced
Expressão de cortesia. Sua graça. Sua misericórdia. Tratamento de bondade envolvendo dom natural conferida pelo
atraente para certas pessoas. Teu é os femininos plural pronomes «tu» e o «seu» adjetivo possessivo. Derivado do
latim «você», no seu caso genitivo: «vestri» ou «vestrum». Merced vem «mercedis», do substantivo "Caso genitivo dos
Mercês: salário, recompensa.

xanthus
Murrelet xantus (pequena mergo). Palmípeda aves marinhas da família tordas (Alcidae) de gênero e espécie
"Synthliboramphus hypoleucus» ou «Endomycura hypoleucus», na parte inferior e asas escuras acima e plumagem
branca. -Escotilhas nas ilhas da Califórnia - Estados Unidos - de Baja California, no México. Concluída a fase de
reprodução, move-se para o norte de British Columbia, Canadá. A palavra xantus provém o ornitólogo húngaro János
Xantus de Vesey, que descreveu a partir de amostras de Baja Califórnia em 1859.

xifoforo
xifoforo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "xifoforo" no sentido de:<br>Sust. Masc. Equipado com
espada. Vem do grego Xiphos: espada e o verbo fero: liderar. Por apofonia, " " altera a " ou 34.;

yergue
Terceira pessoa do singular, caso do estande irregular verbo transitivo: elevador e posição ereta uma coisa, ou reflexiva
ou intransitivo (em pé): ficar. Esta palavra vem do latim 'erigere', composta por preposição de ablativo 'e', com o
significado de começar o ponto e o verbo «regere», de «rego, reto»: em linha reta.

yuso
Advérbio de lugar. Ayuso de aférese: para baixo. Vem do baixo latim «iusus», que por sua vez deriva do latim
«deorsus», «de» e «vorsum»: Vortex, profundidade.

zarpar
Verbo transitivo. Levantar âncora. Etimologia: do latim verbo «exharpare», que por sua vez vem do grega preposição
'ex': significado de lançamento e o substantivo «harpage»: gancho, r:. Sinônimos: virado, fez ao mar, solte amarras.
Antônimos: âncora, doca.

