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INTRODUÇÃO
pt.significadode.org é um projeto de dicionário aberto e colaborativo que, além de poder consultar significados de
palavras, também oferece a seus usuários a possibilidade de incluir novas palavras ou nuancer o significado das
palavras existentes nela. Como é compreensível, este projeto seria impossível de realizar sem a estimada colaboração
das pessoas que nos seguem ao redor do mundo. Este e-book, portanto, nasceu com a intenção de prestar uma
pequena homenagem a todos os nossos colaboradores.
Alfredo Edgardo Alvarez Ahumada contribuiu para o dicionário com 9589 significados que aprovamos e recolhemos
neste pequeno livro. Esperamos que o leitor seja muito valioso e, se você achar útil ou quer fazer parte do projeto, não
hesite em visitar nosso site, teremos o maior prazer em recebê-lo.
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Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

jangua
jangua: pequeno barco voador.

japuta
Pomfret: peixe carne comestível osteictio; oval, em forma e plana. habita o Mediterrâneo.

jaque
Verifique: ameaça de alerta, o perigo. no xadrez, aviso de perigo para o rei.

jaqueca
enxaqueca: dor intensa, intermitente no lado ou do lado da cabeça. enxaqueca.

jaquecosa
jaquecosa: Jesus disse que foi uma atitude estranha de aborrecimento, tédio ou raiva.

jaquelada
tabuleiro de damas: jaquel. fracionários em fotos. jogo de xadrez.

jarabear
jarabear: prescrever, ou formular xaropes repetidamente.

jaracalla
jaracalla: espécies de hospedeiros. Aloa. mosquetão. caladre.

jarampero
jarampero: contrabando de quetransporta pequeno barco.

jaranera
Jarana: alguém decidido, apaixonado por desordem, para as partes, a parranda, farra, para o bulla.

jarciar
jarciar: inf. de enjarciar: publicar. informar, anunciar, divulgar, comunicar-se.

jareta
jareta:pliegue, ou dobra que é passada uma sequência de caracteres.

jarifo
jarifo: isso é resplandecente, luxuriante, decorado, atraente.

jarjara

jarjara: coltsfoot: creme, papel alumínio, filme, membrana e pele.

jaropar
jaropar: fazer calda: xarope, o xarope. medicina.

jaroso
jarosa: lugar povoado por várias espécies de arbustos.

jarreta
Jarreta: inf. vaso: recipiente. navio. arremessador.

jarrita
jarro: 1. jarro. 2. mão de chumbo para o bolso pelo gesto ou dica de pagar.

jasa
Jasa: município de comarca de jacetania, na província de huesca, Aragão, Espanha. 2. corte para a carne. sajadura.

jasador
jasador: sajador: sangrador. sanfrador.

jasar
Jasar: Lance: corte, corte, hender, machucar. fazer uma incisão.

jaula
jaula:armazon feitos com bares, fitas e fio para o cerco e a caça de animais.

jaulero
jaulero: refere-se à gaiola. uma pessoa que faz e vende gaiolas.

jauria
Pacote: agrupamento ou gangue de cães para a caça. Há uma matilha de cães de caça e caça de animais pequenos.

jauria
Pacote: rebanho de animais de caça.

jácara
JÁCARA: ROMANCES DE LINGUAGEM DOS HOOLIGANS. JARGÃO ROMANCERA.

jácena
feixe: concreto ou feixe que é usado como base ou suporte em paredes ou tetos.

jáculo
jaculo: lançamento de dardo, paica, lança ou dardo que é puxado, ou é conduzido.

jebe
borracha: alum ( ) Sulfato duplo de alumínio e potássio. enjebe.

jedive
Quediva: credencial ou título especial é concedido para o vice-rei do Egito.

jedrea
jedrea: verão savory: grama espécie da família da limiaceas, de flores brancas muito perfumadas.

jehova
Senhor: Deus, Jeová, adonai, jah, eu sou quem eu sou.

jeito
jeito: rede empregando um pescador para apanhar ou pescar sardinhas.

jeme
Chefe: é uma medida de comprimento entre a ponta do polegar e a ponta do dedo mínimo.

jemesía
jemesia: esgrima, feita de tijolos, gesso ou madeira para iluminar e ventilar um lugar.

jenable
jenable: mostarda: refere-se a mostarda.

jeniquen
jeniquen: pita. cânhamo de sisal.

jenízara
jenizara: ( novas tropas de 41 soldados. um soldado de infantaria da velha guarda do sultão da Turquia. 2. oficial de
polícia.

jente
Jente: Jesus é uma jovem mulher, menina ou garota.

jerbo
jerbo:roedor miomorfo da família muridae, herbívoro, semelhante do rata.ardillitas.

jerez
Jerez: vinho branco muito bem e seque. Vinho espanhol que é gerado nas cidades de Andaluzia xerez da fronteira.

jergón
palete: colchão comum coberto de palha, grama ou albardín.

jerguilla
jerguilla: tecido de seda ou de lã-como no tecido de jargão.

jeribeque
jeribeque: refere-se ao sinal, piscando, harmônica, piscada, sorriso e gesto.

jeringa
seringa: camula ou instrumento de plástico ou vidro que impulsiona o líquido. instrumento para injetar.

jeropa
Lori jeropa:persona; ou ele se masturba com frequência.

jerosolimitano
Hierosolimita: refere-se àqueles nascidos ou nativos de Jerusalém.

jervilla
jervilla: Jesus é um calçado leve, leve.

jesusear
jesusear: invocar, lembre-se, ou repetir o nome de jesus de forma insistente, repetidamente.

jibia
Choco: moluscos cefalópodes de dez tentáculos: como chocos, lulas, o cuttlebone.

jibia sinonimos
Choco: ( 41 sépia; moluscos cefalópodes de concha interna calcário. Eles estão nos mares temperados.

jiguilete
jiguilete: jiquilete: flores pequenas de cerca de 7õõ espécies da família das leguminosas.

jijallar
jijallar: Jesus disse que estavam plantando caramillo, tarrico, salgado. plantas de barrilleras.

jilguero
Pintassilgo: pássaro. pássaro chamado de sete cores, muito apreciado por seu canto.

jilote
jovem orelha: diz o milho tenro, quando até mesmo seus grãos não foram condensados ou engrossados.

jimia
jimia: macaca, macaco ou macaco.

jimia
jimia: macaca, macaco ou macaco.

jinestada
jinestada: marinado, ou molho que é preparado com farinha de arroz, leite, especiarias e outros ingredientes.

jinete
piloto: o perito e hábil no cavalo. dexterous em passeios a cavalo.

jingoísmo
jinyoismo: Jesus disse ser o patriotismo, xenofobia ou intolerância aquecido partidária violência contra outras nações.

jiña
Jina: Jesus é a deposição de seres humanos; excrementos ou cocô.

jipijapa
Jipijapa: matéria-prima que é extraído das folhas da bombonaje em forma de tiras ou fibras, elaborar chapéus.

jiquilete
jiquilete: o arbusto família papilionáceas; composto por folhas estranhas, verdes, amarelo, flores e frutas com casca.

jirel
Jirel. cobertor, capa ou cavalo do pano.

jiribilla
jiribillaes uma inclinação da carta cultural subjetiva, caracterizada por humor, crítica e complexidade.

jironado
noivos: quebrado. Diz que é uma coisa feita pedaços. peças ou rasgados fragmentos de alguma coisa, ou nada.

jisma
jisma: cisma: divisão, ruptura, separação, divisão.

jismero
jismero: de jisma: carregando fofocas, histórias. pessoa murmuradora.

jitar
jitar: refere-se a emprestar, expulsar, jogar, demitir, exale.

jícama
jicama: leguminosa planta medicinal. vegetal comestível. o tubérculo, como cebola.

jícara
jicara:Pocillo, bule ou xícara de faiança, porcelana ou madeira para fazer bebidas quentes.

jíride
jiride:planta família herbáceas o iridaceae, com odor de flores.

jocalias
jocalias: Jesus disse ser joias ou decorações das igrejas.

jochear
jochear: causar. incite. RAM. ataque. alimentação de combustível, lute.

joco
Joco: Jesus disse que é alimento fermentado, amargo.

jocoso
jocular: quem é alegre, divertido, engraçado.

jocote
siriguela: fruta ( ). ameixeira da família da anacardiaceas.

jocotear
jocotear: arbolear. boicote, perturbador.

jofaina
jofaina:Palangana ou recipiente velho, usado para aparar as mãos e cara.tinaja, bacia, jarro.

jolino
Jolino: peça de roupa muito curta. rabón.

jolito
jolito: quietude, calmo repouso, paz. placidity.

joloano
joloano: Jesus disse que eram nativos de Sulu; Ilha do arquipélago da oceania.

jondo
Flamenco: música de flamenco que é interpretada, ou canta com sentimento profundo.

jonio
Jónico: refere-se às regiões da Jônia na antiga graça e Ásia.

jorguinería
jorguineriapractica de bruxaria. bruxaria. necromancia. Hex.

jornal
salário: os salários. tempo de trabalho. atribuição, remuneração.

jorongo
Jorongo:e uma espécie de poncho, cabo ou cobertor feito em lã colorida.

joropo
Joropo: sexo, dança coreográfica. dança típica da venezuela.

joropo
Joropo: sexo, dança coreográfica. dança típica da venezuela.

josefismo
Josefismo: José ii, imperador da Áustria. reforma da doutrina febroniana, iniciada pelo Imperador José ii.

jotear
jotear: cortejar alguém com a finalidade de conquista.

joyel
Joyel: Aguinaldo, medalha ou pequena joia.

joyo
Joyo: joio. borrachuela. princípio tóxico da planta grama. seu crescimento é voluntária ou espontânea e disco de
inicialização ou remoção.

jónico
Jónico: Da Jônia, região da Grécia antiga.

juanete
Joanete: deformidade dos dedos do pé do pé causado pelo notável desenvolvimento da espessura óssea.

juardoso
juardoso: Jesus disse que é o que é sujo, lamacento, desleixado, gorduroso.

jubileo
: Jubileu Christian Sabbath: 40, ) de sábado. tempo que descansa de suas atividades profissionais.

jubo
jubo:Nombre comum de várias espécies de cobras pequenas que vivem entre as rochas e as ervas daninhas;
pequenos, eles são inofensivos. muito comum em cuba.

jubonero
jubonero: pessoa que fabrica Doublets: tipo de camisa que caiba o corpo.

judaizar
Judaize: exercer, executar ou trabalhar publicamente ou discretamente com ritos e cerimônias da lei judaica.

juderia
Bairro judeu. Judiaria: jurisdição ou local habitado por judeus. local destinado para as suas instituições e empresas

judezno
judezno: refere-se ao filho de judeu. anteriormente judihuelo.

judia
Judeu. Judeus: do judaismo.de judea.de israel.

judiada
judiada: 1. Comunidade de judeus. 2. ação infame e desumana. 3. má jogada entre amigos.

judicar
judicar: julgar, arbitrar, decidir, ditar.

judicioso
judicioso: judiciosa: sério, adequada, prudente.

juera
juera: romã ou tela que é usada para limpar as sementes de impurezas.

juera
juera: peneira ou tela que é usada para limpar as sementes de impurezas.

juerga
farra: Divirta-se com desordem e muito barulho. festa.

juerguear
Juergen: ser farra: estar festejando com alegria. diversão.

juerguista
capotain: dedicado para as festas, para a diversão, diversão. alegria. motim.

juga
jogar: 1. suco de feminino. 2. INF. jogo: diversão, recreação.

juglar
trovador: poeta. cantor ou recitador que exibiu sua arte e talento por dinheiro.

jugos gastricos y pituitas
sucos gástricos e pituitas: diz a mistura de secreções, as evacuações ou segregação de estômago de várias células
epiteliais por efeito de gastrite, ou outras patologias.

jugón
Jogador: quem gosta de jogar um monte

jugón
Jogador: um suco gigante.

juiciero
juiciero: pessoa que regras, quem falhar, julgamento ou executar sem razão, sem apoio, sem razão, sem justificação.

jujear
jujear: expressa alegria, alegro-me, entusiasmo. felicidade.

jujeño
Jujuy: de jujuy, província da argentina, cuja capital é san salvador de jujuy.

jumil
ze: insetos comestíveis assados ou no molho; secos ou torrado.

juncia
Tiririca: erva da família da ciparaceas, folhas longas e estreitas. medicinais e aromáticas.

juncoso
Disse com palheta: é semelhante à cana ou pressa.

jungla
selva: selva. terreno coberto por vegetação. tempo quente na floresta.

junior
Junior: filho criança, joven.nombre do pai que transferiu para o filho.

junquillo
junquilho. plantas da família das flores aromáticas Amaryllis.

junterilla
junterilla: escova pequena de carpintaria para alisar ou polir as bordas dos frames da madeira

juntorio
juntorio: velho imposto ou avaliação. contribuição de velha.

juñir
juñir: Jesus disse ser do jugo: Aperte para jugo de bois, mulas e outros animais.

jur
Jur: refere-se a: jurisprudência, direito, poder e autoridade.

jurado
Cidadãos de jurado:grupo que determina a culpa ou inocência de um sindicado de um preso em um julgamento.

juraduría
juraduria: refere-se a honra do júri.

juramiento
promessa: promessa: afirmação de uma coisa, colocando por testemunha de Deus ou mãe.

jurar
juramento: prometo solenemente. Dê a sua palavra, garantia, comprometer-se a algo.

jurasico
Jurássico: em relação a época geológica. delimitação das áreas continentais. Foi os dinossauros.

juratorio
juratorio: controle ou registro que provou o juramento dado pelos magistrados de Aragão.

jurdía
jurdia: redes de rede ou elenco de espécies para a pesca.

jurera
jurera: pessoa que jura falsamente, dar falso testemunho.

jurgina
jurgina: jurguina: feiticeira, bruxa, bruxa.

jurgo
Título: muitas coisas.

jurguina
jurguina: pessoa que possui ou trabalha com bruxaria. pessoa de bruxa.

jurisperito
jurisperito: pessoa especialista ou versada na ciência do direito. jurista.

jurutungo
jurutungo: Jesus é um lugar distante e difícil acesso.

jusello
jusello: Jesus é o caldo de carne ou guisado feito com carne, queijo, "mas". Egil e ovos.

jusente
jusente: Jesus é a maré baixa ou baixa-mar.

justa
Justa:conforme para o razon.conforme para as competições de equidad.torneo ou esporte.

justador
justador: homem que só: lutador. contendor. ajustador: trabalhador. operador. .

justicia
Justicia:Virtud proceder com justiça, dignidade e honra; com todo respeito sobre as obrigações, direitos e deveres.

justificar
justificar: Okey, tente. corrigi com precisão. Prove uma coisa.

justipreciación
de alguma forma: apreciação. AvaliaÃ § ã £. avaliação. possível ação: estimar. Agradeço.

justipreciar
avaliação: avaliação. Aprecie uma coisa com severidade.

juzgamundos
juzgamundos: pessoa que infligiu. fofoqueiro, censura, calumniadora.

juzgante
juzgante: pessoa que governa, que conceituou, que processou, juízes.

kefir
kefir: catalisada ou preparada a bebida de leite fermentado.

kerigma
Kerigma: revelar, anime, anunciar ou proclamar um enviado, um mensageiro ou um representante.

kiliárea
kiliarea: desenho, área, superfície ou dez hectares. Isso é igual a mil hectares.

kilim
Kilim: Este é um tapete ou um tapete feito de tecido uniforme e suave, sem extremidades conosco.

kilociclo
kHz: frequência equivalente ou similar a mil oscilações por segundo.

kinesiología
Cinesiologia: Cinesiologia: estudo do movimento humano através da ciência física.

kipa
KIPA. KIPA: cúpula ou ritual CAP que cobre parcialmente a cabeça dos judeus praticantes.

koine
Koiné: antigos gregos idioma usado como língua comum pelos povos helênicos.

la palabra tafetanes
taffetas: refere-se à malha fina de densa seda ou compact. tecido de seda para a estrutura dos tecidos que são
formadas pela interseção de pares a urdidura tópicos por um fio da trama, ou segmentos estranhos se.

labia
labium: verbosidade, eloquência. condenação, quando se fala.

labiérnago
Laburnum: plantar olacea de corolla de flores brancas e frutas na drupa, ou amêndoa.

labilidad
fraqueza: é frágil na natureza. delicada. fraco.

labor
trabalho: ocupação, emprego, tarefa, missão.

laborioso
laborioso: aplicado no trabalho, dedicado, atento, diligente.

labradoril
labradoril: de labradoresco. Dizem que é o lavrador, agricultor, agricultor.

laburar
laburar: trabalhar. exercício ou desenvolver um sufocante, esgotando a tarefa.

laburo
laburo:labor. ocupacion.laboro, trabalho.

laceral
laceral: coleção pessoa de animais vadios.

lacerar
dilacerar: bater, ferido, machucado, ferido.

lacería
laceria:adorno formado pelas bandas entrelazadas.ornamentacion.pobreza, miséria, desconforto.

lacha
Lacha: Marinha alacha:pez de prata e comestível da família de carne de arenque; valioso para sua aceite.alacha: que
vergonha, honra.

lacio
Lazio: cabelo liso, macio. população da Itália central. flácida, murcha, lânguida.

lacra
lacra:marca, estigma.defecto, assinar, selo, Vice.

lacre
vedação: selo de vedação ou segurança feito com borracha, laca e turpentine.

lactancia
Aleitamento materno: amamentação estágio ou período.

lactico
láctica: leitoso. relacionadas com o leite. derivados de leite.

lactómetro
Galactômetro: utensílio ou ferramenta de medida simples que mede a densidade do leite.

lactucario
lactucario: suco leitoso da alface cravado, que é extraído por cortes em seu tronco.

lacunario
lacunario: lagoa. Lagoa (Lagoa).

ladera
inclinação: inclinação, declive, declividade de um terreno.

ladral
ladral: adral. lado. tabelas que são colocadas nas laterais de um caminhão para proteger uma carga.

lagar
Adega: pote ou jarra para prensagem ou esmagar algumas frutas para o wort. (resumo, néctar, suco)

lagar
Adega: despensa ou lugar onde está esmagado ou mói alguma polpa de frutas para o suco, sidra.

lagrimar
lagrimar: chorar, chorar, gemer.

laicizar
laicizar: tornar-se um secular: secular. profano. Exclua o caráter religioso de alguma coisa.

laico
leigo: pessoa que colabora com as cerimônias religiosas em uma igreja ou comunidade católica.

lalofobia
lalofobia: medo de falar publicamente por causa da gagueira.

lambiche
lambiche: pessoa MEW. lisonjeiro. alabanciosa. lisonjeiro. pessoa que mostra extrema admiração

lameplatos
lameplatos: pessoa pobre que se baseia, ou fornece excedentes de alimentos.

lamer
lamber: passar a língua por algo. lenguetear, chupar.

laminaria
Laminaria: plantas mais baixas, talofitas ou eucariotas não terrestres (algas castanhas), distingue-se pelo seu longo.

laminoso
laminoso: em forma de lâmina. Claro, brilhante, radiante.

lampiña
nu (o): falta de cabelos ou pelos. homem sem cabelo. não ter cabelo na barba.

lampión
Lampion: poste de luz, faro. lâmpada.

lampistero
Instalador: lamparero: pessoa que fabrica e vende lâmpadas.

lampo
Lampo: breve brilhar. ao vivo, grande brilho.

lamprear
lamprear: refere-se a fritar um alimento e, em seguida, cozinhar com vinho.

lanaria
lanaria: (erva). planta cariofilacea hastes eretas e intrincado. planta herbácea. Prato de sabão.

lanceado
lanceado: de lanceoladas: (Lance). uma lâmina que tem a ponta do ferro em forma de Lance.

lanceta
Lancet: instrumento usado para o sangramento, abrindo uma veia cisura.

lanchaje
lanchaje: tipo de transporte fluvial. transporte de mercadorias em navios.

landó
Lando: carro, carruagem, carruagem. carro com capa frente e traseira, recreativa ou uso turístico nas quatro rodas.

landra
Landra:tutor, orientador.consejero, conselheiro.

langaruta
langaruto. langaruta: jovem e magro. jovem e magro. esquelético. magrelo.

languor
langor: disse que são para o desalento, desânimo, fraqueza, cansaço, prostração, langor.

lanificio
Lanificio: habilidade ou arte trabalhar a lã.

lanilla
lanilla: tecido de lã fino inconsistente.

lanífero
lanifero: que é feito de lã. para produzir lã. é lã.

lantanido
Lantanídios. Lantanídeos: (terras raras). Dizem que é o conjunto de agentes, ou elementos que compõem o período
de 6 da tabela periódica.

lanuginosa
lanuginosa: Jesus disse ser plantas, folhas ou frutas com fiapo ou CVS.

lanuginoso
lanuginoso: tendo wooliness. poeira, pelos, cabelo, vertente.

lapacho
Lapacho: arbusto da família bignoniaceae, da qual é extraído a madeira para obra de carpintaria.

laparotomía
laparotomia: é o estudo que é faz com que o estômago por uma cirurgia para saber seu estado de saúde.

lapideo
lapideo. Pedra: quem tem a dureza de uma pedra, ou o que é feito de pedra.

lapo
Lapo: froghoppers, cuspir. escarro, catarro.

lapon
Lapp. Lapão: Jesus nasce ou nativos da região da Lapónia no norte da Europa, dividida entre a Noruega, Rússia,
Suécia e Finlândia.

larario
larario: altar sagrado e pequeno em habitações romanas antigas onde feitas orações e oferendas para os espíritos
guardiões das casas.

lardáceo
lardaceo: ou seja similar ou semelhantes de gordura, sebo ou gordura de bacon.

lardero
Lardero: Jesus é o gorduroso. seboso, gorduroso, gorda e oleosa.

largición
largicion: Jesus é o presente, presente, doação, caridade, presente.

largomira
largomira: Jesus é os óculos. telescópio, óculos, lentes, binóculo.

larvado
latente: que não é revelado ou não expressa abertamente. doença que não sabe sua origem ou patologia.

las mañanitas
Las Mañanitas: novo amanhecer. 2. mexicana canção dedicada às mulheres jovens no seu aniversário. 3 peças de
roupa.

lasarse
lasarse: refere-se a: exausto, decadente, desanimado, cansada, desanimada, rendição, ficando cansada.

lasca
Lasca: a pequena coisa que emerge do outro.

laser
laser: início da luz monocromática que aumenta-lo e direciona-lo através de um dispositivo eletrônico. Raio de luz.

lasitud
lassidão: desânimo, cansaço, exaustão.

lastimar
ferir: magoar. causa dano físico, dano moral. ' t errado.

laston
Laston. Laston: refere-se à família de planta das ervas do cálamo listado com folhas longas. 2. planta de nome
dactylis glomerata.

lastra
Lastra: laje plana e Lisa. barco.

lastra
Lastra: pedra muito plana. laje. Laja.

lastrear
lastrear: lastreado. estabilizar, empresa com mais peso.

lastrón
Fonte: lastro, balastro, cascalho, cascalho. pedra má, ou superfície pedra pedreiras.

latebra

latebra: caverna, abrigo, refúgio, trincheira, armazenar em cache.

lateralizar
lateralizar: Jesus disse que é colocado de lado. fazer algo de lado.

lateranense
Latrão: refere-se ao santuário ou Templo de São João de Latrão em Roma. Sacerdotes de Latrão.

laterita
laterita: terra em áreas quentes, determinado pela escassez de sílica, mas de alto teor de ferro e outros minerais.

laticífero
laticifer: possuindo insistente. resina. leite. borracha.

latigudo
latigudo: 1. É flexível, macio. 2. doce, doce. 3. traquinas, pesado.

latinear
latinear: é o uso do latinas frases ou citações em latim nas Escrituras em espanhol.

latinidad
latinidade: é relevante para a história, conhecimento, idiossincrasias, crenças e tradições dos povos latinos.

latiniparla
latiniparla: linguagem petulante, prepotente, ou presunçosa, falada e escrita.

latirismo
lathyrism: é a intoxicação crônica, produzida pelo excessivo consumir substâncias tóxicas em alguns legumes que afeta
o sistema nervoso.

latonería
letras: loja ou lugar onde trabalha ou trabalha com estanho. latão.

latonero
funileiro: em algumas regiões, é identificado com o profissional que trabalha com o corpo de carro automotivo.

latvio
Letão: recém-nascidos ou os nativos da Letónia, da República de Europeia.

laud
laud: Instrumento musical de cordas dedilhadas.

laude
Lima: rimas escritas em língua vulgar. laje.

laudes
Laudes: Obrigado louvores a Deus, após a primeira hora da manhã. lápide, laje.

lauro
Lauro: louvor, honra, vitória, glória, ovação, glorificação.

lauto
lauto: generoso, altruísta, rico, ostentação.

lavabo
Bacia: Wash pia com torneira. Lave as mãos.

lavación
lavagem: 1. ONIS. loção. lavagem ou ação de lavagem. 2. fermento.

lavacoches
lavagem de carro: pessoa que trabalha na lavagem e limpeza de carros.

lavacro
limpeza: refere-se à casa de banho. ação e efeito de banho.

lavada
lavado: refere-se para lavar qualquer coisa.

lavajo
Nacional: lagoa, poço ou poça de chuva de água que pode secar ou não.

lavanco
Mergulhão-de-crista: Jesus disse que é selvagem, selvagem de pato, glee, feroz, Sheryl.

laya
Laya:1. qualidade e tipo de persona.2. instrumento para lavrar a terra.

layo
Eu layo: na mitologia grega, rei de Tebas. personagem chave no mito de fundação de Tebas.

lazradamente
lazradamente: refere-se a: pobreza, necessidade, miséria, com o trabalho.

lábaro
Labaro: Jesus é a bandeira militar. bandeira, bandeira, emblema.

lábil
lábeis: escorregadio. instável. irresoluto. slide.

lábil
lábeis: ele desliza ou slides luz ou facilmente. mudando, instável e frágil.

lánguido
lânguida: fraco, desanimado, decepcionado, triste.

láudano
láudano: refere-se a tintura alcoólica de ópio, ou bebida feita a partir de vinho branco, açafrão, cravo, canela e ópio
para fins medicinais.

láurea
grau: coroa de louros. Honras, prêmio.

lebaniego
lebaniego: Jesus nasce ou nativos de Liébana, região da Cantábria, na Espanha.

lebreles
corridas de galgos: refere-se a raças de cães de constituição física natural para corridas de alta velocidade.

lebrero
lebrero: 1. afeiçoado a caça de lebres. 2. cão treinado ou educado para perseguir e caçar lebres.

lebrillo
Bacia: cubo, Ewer ou grés Bowl, dos diferentes usos.

lecanomancia
lecanomancia: é adivinhação pelos sons que ocorrem quando cair em uma tigela de pedras preciosas.

lecho
roupa de cama: cama, hamaca.utensilio ou objeto de descanso.

lectorado
leitores: Jesus disse que é Professor, Professor leitor ou leyente das línguas. 2. primeiro Ministério no culto litúrgico
católico.

ledamente

ledamente: refere-se ao entusiasmo. tão alegre. com alegria.

ledania
ledania. ledania: em Espanha: corpo que coletivamente goza de alguns conselhos ou comunidades regionais.

legacía
Legado: distrito jurisdicional de um Comissário. carga, representante, Comissário.

legañil
leganil: leganoso. tendo muitos lagana. Pittana. pitarra.

legataria
legatário: legar: deixar. pessoa favorecida em um testamento.

legendaria
lendário (o): pessoa ou evento que deixaram vestígios históricos, artísticos ou pessoal e alcançaram a fama e a
popularidade duradoura.

legionella
Legionella: bactéria do grupo gram-negativa que habita a água estagnada ou atolada em altas temperaturas.
Legionella causa pneumonia e outras doenças respiratórias.

legón
Azada.batidera Legon:Tipo, enxada.

legra
cureta: instrumento de raspagem; para arquivamento, moer, ralar.

legua
Liga: medida de comprimento equivalente a aproximadamente cinco horas e meia quilômetros.

leguleyo
leguleyo: pessoa que lança ou lança em causa as leis sem o conhecimento, a capacidade ou a experiência necessária.

lembrar
Lembre-se. evocar, lembre-se, lembre-se. Lembre-se de alguém.

lemnácea
lemnacea: refere-se a datas, da família das lemnaceaes, de folhas grandes verdes transformadas-se no caule de
samambaia e plantas angiospérmicas aquáticas.

lemnio

lemnio: língua falada no século vi BC na ilha de lemnos.

lemnisco
lemnisco: banda, tira ou afiação; headband, louros e prêmios aos atletas vencedores.

lempo
Lempo: dito de uma pessoa arrogante aposta, adornada.

lendrera
pente: escova, pente ou pente para desembaraçar o cabelo e limpá-lo de lêndeas.

lengua de trapo
linguagem de pano: refere-se ao fechamento ou enredar.apelmazar ou obstruir a língua ao falar.

lenguaje prosaico
linguagem prosaica: refere-se a prosa e a sua semântica. a linguagem prosaica é pragmática; Mesmo assim, a
semântica leva para o vulgar

lenguetera
lenguetera. lenguetera: pessoa sincera, imprudente. cotilletero, chismorrero, fisgonero, badajotero, difamatório,

lengüear
lengüear: espionagem. perseguir e descubra. tateando. questionando. pergunta.

lengüilargo
lenguilargo: Pigafetta. sapatos, atrevidos.

leniente
leniente: condescendente. permissiva, calma.

lenificativo
lenificativo: isso pode amolecer. Solte-se. emblandecer. moderada.

lenticela
lenticel: uma convexidade ou protuberância no porta-malas de um buraco de árvore entortado utilizado em substituição
dos estomas para trocas gasosas.

lentigo
Lentigo: lunar. sardas. pequenos pontos de cor na pele com bordas definidas.

lentilla
lente: vidro, óculos ou lentes de contato.

lentisco
mastique: arbusto da família das anacardiaceas, de flores pequenas em clusters axilares e frutos carnosos. sua
madeira é aromática.

leonería
leoneria: leão. coragem, brio, coragem, esforço, bravura. 2. Swagger.

leontina
Leontina: corrente de relógio de bolso.

lepidoLépido: pele. camada. Floco. filme. Lâmina. membrana.

leprosería
Leprosário: Sanatório de leprosos.

lerdez
lerdez: incômodo. apatia. perda de apetite. atraso. atraso. lentidão.

lerdo
Lerdo: lento.tardado tola, inábil, de entender as coisas.

leseferismo
leseferismo: ambiguidade: permitir que um evento, ou se desviem. Deixe-se. Miss.

lesera
original: absurdo. estupidez.

lestrigón
Circe: na mitologia grega, é uma cidade de gigantes devoradores de homens. a história confronta Circe na Sicília
oriental, na costa da Sardenha, na Itália.

letanico
letanico: ladainha; orações, orações, orações, invocação, através de canções.

letargia
letargia:letargo: Jesus é da condição patológica caracterizada por sonolência ou sono.

letrilla
letrilla: composição poética dividida em estrofes simétricas para que tende a colocar-te a música. 2. letras pequenas,
tudo bem.

letruda
letruda: pessoa ilustrada, leitura, erudita, culta. 2. impressão grande.

leucoplaquia
Leucoplasia benigna: Leucoplasia: são manchas brancas que aparecem no interior da boca e na língua.

leva
Leva: 1. alavanca que gira sobre um eixo e comunica sua mobilidade para outros mecanismo.2. não assistir às aulas.

levada
levada: levar ação: zarpar, dividindo, sair, sair, sair, avançar, caminhe, corra.

levedad
Leveza: suave. perdoável. flexível. macia. sutil. vaporosas. Ethereal. escassas.

levigar
levigar: dissolver ou diluir com água, uma substância ou um componente de pó.

levita
Brasão: os descendentes da tribo de levi. clérigo de grau menor do que o padre.

levógira
levógiro: campo que desvia o caminho da luz para a esquerda. rotação do plano de polarização da luz para a esquerda.

lexicografo
lexicógrafo: especialista em compor lexica: línguas, dicionários, gíria.

ley sálica
Sálica: de saíram. na Roma antiga, os sacerdotes de Marte. natureza do antigo povo dos francos (germania)

légamo
silte: lama viscosa. argila usada para cerâmica.

lémur
Lemur: mamifero cuadrumeno.fantasmas noite mitologicos.primates estrepsirrinos onde é endémica de Madagáscar.

lépera
LePera: pessoa rude, vulgar, profano, vulgar pouco educado, atual, baixo.

liásica
liasica: Jesus é do período Triássico geológico. 2. calcário azulado.

liásico
liasico: relativo ou pertencentes ao período geológico.

libación
libação: libar de: oferta religiosa com líquidos diferentes que se espalhou em objetos e pessoas de acordo com
designações.

libar
libar: 1. Chupe uma flor um beija-flor. 2. Tente um néctar, suco, suco e licor. 3. gosto.

libatorio
libatorio: recipiente que serviu para degustação de sumos e bebidas alcoólicas dos antigos romanos.

libelática
libelatica: refere-se a cristãos que se comprometeram a sacrificar aos ídolos de forma aparente, através de um
certificado falso.

libelo
difamação: escrito difamatório, calunioso. indignação. descrédito.

liberalidad
liberalidade: generosidade. que respeite os atos dos outros. tolerância.

libertad
liberdade: é qualquer ato voluntário, consentido, intencional, ansioso.

libertario
libertário: Jesus é o defensor da liberdade. que defende a liberdade absoluta. Quem cancela ou exclui todo governo e
toda a lei.

liberticida
Data: exterminar, destruir ou demolir a liberdade.

libertinaje
deboche: ação desenfreada sem limites.

libérrimo
libérrimo: liberdade suprema, absoluta.

libídine
libidine:Lascivia. luxúria. desfaçatez.

licantropia
Licantropia. Licantropia: transtorno mental que conduz à pessoa doente a imaginar transformado ou convertido em
lobo.

licántropo
lobisomem: afetado de licantropia: lobo. na mitologia, "poder" que ele tem um ser humano tornar-se um lobo ou
lobisomem.

lichera
lichera: cobertor, colcha, manta ou cobertor para cobrir a cama.

licia
Lycia: nascer, ou natural da Lícia, país da antiga Ásia menor. 2. a linguagem da Anatólia, que era falada na região.

licitar
concurso: sugerir, oferecer ou colocar um valor a um artigo que é vernde para leilão.

licopodio
licopodio: (lobo-tortas). licopodinea rastejando e peludo planta que cresce em lugares úmidos e com sombra.

licoroso
sobremesa: vinho ou bebida que tem propriedades de perfume aromático e licor.

licuefacción
licuefaccion:e a passagem de dois ou mais itens de estado sólido para líquido.

liderar
chumbo: gerir uma comunidade, bandeira, liderar, guarda.

lidiadores
lidiadores: pessoas que lidam; Quem luta para conseguir algo. batalladores, lutadores.

liebrastón
liebraston: dizer do cachorro ou a reprodução do coelho ou lebre.

liego
Então: terra ou terra não é adequada para o plantio.

liendra
liendra: nit, parasita, piolho.

lientería

lienteria: refere-se a diarreia para a indigestão

lievar
usar: refere-se para transportar, carregar, mover ou carregam consigo alguma coisa.

liftar
Veranda: lançar uma bola de resplendor e rápida, dando-lhe um efeito de rotação.

ligamen
link: preclusão de uma União sem a dissolução do casamento anterior.

ligapierna
ligapierna: refere-se à liga, fita, tira, atadera ou laço para fazer meias.

ligazón
link: cativante, ou incondicional vínculo de amizade ou simpatia.

ligio
Fortaleza: Jesus é o apego absoluto entre um servo ou escravo e seu senhor.

lignina
lignina: madeira. componente químico de elevada massa molecular, presente nas paredes das células e é responsável
pelo espessamento da haste.

ligón
flertar: pessoa que se encaixa, ou se encaixa facilmente em um relacionamento amigável.

ligua
Ligua: comuna da província de petorca (Valparaíso), no chile.

ligurino
Ligúria: aqueles nascidos ou os nativos da Ligúria. (país da Itália antiga).

ligustrina
Ligustrina: PRIVET: arbusto pertencente à família das culturas oleaginosas.

limaco
Limaco: Jesus disse que é invertebrado animal semelhantes para o caracol, sem tampa ou shell, cor preto, cinza e
marrom de corpo mole.

limalla
CAVACOS: Jesus disse ser partículas, frações ou chips que estão entrando com um metal.

limen
Qusayr: limiar: entrada. acesso.

limiste
limiste: pano ou caro tecido fino é produzido em Segóvia, Espanha, na Comunidade de castilla y León.

limitación
limitação: limite de qualidade. delimite. lindar, amojonar, esgrima. prevenir, proibir.

limitar terreno
limitar o chão: fronteira, esgrima, perimetrar, delimitar.

limite nacional
limite nacional: borda, margem, borda.

limnología
Limnologia: é o ramo da ecologia que estuda os fenômenos físicos e biológicos dos ecossistemas da terra.

linaceo
linaceo: herbívoras alternativo-com folhas de plantas. frutos secos.

linaloe
linaloe: planta de liliaceous. Aloés. acibar. Aloés.

linaria
Linaria: planta herbácea da família das escrofulariaceas, folhas lanceoladas e flores amarelas.

lincear
lincear: revelar o que dificilmente pode ser visto nem pode ver.

lindería
linderia: limite ou fronteira terrestre dois.

linera
Linera: Jesus disse que era de linho. fibra da planta de linho, que produz fios e tecidos.

linfa
Linfa:liquido incolor ou células brancas do sangue que faz parte do plasma sanguíneo e é incorporado ao sangue
venoso.

linfatico
linfática: inf. linfa: descarga / / aguado /.

lingote
Lesma: peça de metal virgem, que não foi manipulado pelo homem. pedaço de metal em bruto.

lingual
língua: refere-se à língua.

linoleo
linóleo. linóleo: óleo feito com linho, usado para cobrir pisos. os pigmentos adicionar para dar cores diferentes.

linotipista
linotypers: pessoa que opera uma impressora.

linyera
linyera: refere-se a dois; pessoa sem legal, sem hogar.errante, salma.

linyera
linyera: refere-se a dois; pessoa sem legal, sem hogar.errante, salma.

liofilización
liofilização: refere-se ao congelamento de um alimento que entrou em uma câmara de vácuo separa a água por
sublimação, ou do estado sólido para o gasoso.

lionesa
Lyon: 1. recém-nascidos, ou nativos de lyon, cidade da França. 2. bolo coberto dentro com creme, creme, cogumelos
aromáticos e chocolates.

lioso
confundir: claro. emaranhados. complicado, confuso. pessoa fofoqueira.

lipemaniaco
lipemaniaco:lipemania: melancolia. prostração espiritual. tristeza.

lipemanía
lipemania: Jesus é de tristeza, saudade, tristeza, saudade, arrependimento.

lipemico
lipémicas. lipemico. Lipemia: na medicina, aparência de gordura no sangue.

lipidia
lipidia: desconforto ou distúrbio intestinal. 2. pessoa sincera, imprudente. 3. obstinação, teimosia. 4. pobreza extrema.

lipidico

lipídica. lipídios: lipídios. lecitina: Jesus disse ser de substâncias orgânicas que se qualificam para ser divisível em
solventes orgânicos e resistente à água e formam as reservas de energia dos seres vivos.

lipofilicas
Lipofílicos. Lipofílicos: (Gordura) disse tem conexão, ligação ou link pelas águas. 2. que dissolve a gordura.

lipoma
Lipoma: tumor benigno formado pela proliferação de tecido subcutâneo.

lipotimia
desmaio: perda temporária de memória e a sensibilidade do corpo.

lisboeta
Lisboa: aqueles nascidos ou nativos de Lisboa, capital de portugal.

lisistrata
Lisístrata. Lisístrata: joga pelo dramaturgo Aristófanes. (que dissolve o exército). em protesto contra a guerra.

lisonja
bajulação: adulação, bajulação, Louvai com algum interesse.

listura
Inteligente: isso é pronto, ágil e rápido em sua atividade.

litar
diluir: alegre ou oferta de sacrifício a Deus.

litera
beliche: cama. camas sobrepõem uma sobre a outra.

literal
literal: oral, o que é expresso. É a expressão que, falado, revelou. simultaneidade de oração gestos e som.

literal
literal: oral, o que é expresso. É a expressão que, falado, revelou. simultaneidade de oração gestos e som.

literalmente
literalmente: ele disse que é tal qual como leituras, é tal que, como está escrito, como significa. expressão exata e fiel
ao pé de cada letra ou cada palavra.

litote
Litote: enfraquecer ou confundir uma ideia implicando, caso contrário, o interesse que se destina. Amazônia.

litófaga
litofaga: polvos, chocos, lulas, polvo e outros moluscos que gerou as rochas ao seu refúgio.

liudar
liudar: provando: fermentar com massa de levedura.

líchigo
lichigo: sem dinheiro. limpo, sem um peso.

líquido imponible
líquido tributável: 1. que ele não pode fluir. 2. equilíbrio não regulamentar. Não, obrigado.

lítico
líticos: refere-se a pedra.

llaga
llaga:1. ferida ou abscesso que segrega o assunto, pus.tejido da pele destruida.2. gente má pessoa.

llamargo
llamargo: solo, terra, terra ou lamacento, pantanoso, superfície enlameada.

llamativo
impressionante: que atrai ou é notável por sua importância.

llameante
EM CHAMAS: O BLAZE. AS CHAMAS. FLASHES. BURNS.

llamear
chama: fogo. corpo em ignição ou combustão. lança chamas.

llanca
Llançà: azul-verde cor de cobre, que é usada em colares e enfeites para vestidos.

llaneza
llaneza: pessoa natural; sincero, humilde, inocente e ingênua em seu comportamento.

llano
Llano: 1. superfície plana, lisa.2. sem dúvida a admitir.

llave
metal llave:pieza para a cerraduras.regulador de uma etapa de fluido.herramienta para apertar ou desapertar.

llaverizo
Eu llaverizo: Jesus disse um monte de chaves.

llavín
chave: chave pequena. alavanca,

lleca
lleca: campo, não arado. em alguns países é a rua, invertendo a ordem das sílabas.

llendo
indo. ir: ir. Vai, vai, vai. Nota: corretamente em sua escrita vai.

llenera
Llenera: llenero. completo. completo. cabal. completo. deferente.

lloica
lloica: loica, milico. pássaro da família icteridae. Distingue-se por uma mancha vermelha no peito.

lloramico
lloramico: chorando, gemendo e chorando. de choro.

llorica
Chorão: Chorão, gemendo. chorando continuamente.

llosa
Llosa. cercada de terra. trellis, esgrima.

llovizna
garoa: precipitação de gotas filamentosas e queda suave de uniforme.

llueca
llueca: clueca. 1. cessação natural da capacidade de acasalamento. 2. velho pássaro. 3. "é no período da ninhada".

loador
loador: louvor, aclama, exalta ou lisonjear.

loanza
regozijando-se: refere-se ao louvor, louvor, louvor, aplaudindo.

lobezna
Filhote: rebentos, ou criação de lobo. Lobo de recém-nascido. pequeno lobo.

locatario
inquilino: você diz do locatário. uma pessoa que tem alguma propriedade na locação.

locomovil
locomovible: Jesus é da máquina que pode mover-se de um lugar para outro em rodas ou trilhos.

locrense
locrense: Jesus disse que eram nativos da Lócrida, cidade da Grécia antiga.

locro
Locro: crioulo prato consiste em carne, batatas, milho e outros ingredientes.

locucion a raudales
Locução em espadas: expressões abundantemente, copiosamente.

locucion de la palabra al amanecer
Amanhecer: início ou fundação da luz solar.

logopeda
fonoaudiólogo: sistema educacional para tratamento linguístico.

lograr
alcançar: conseguir o que quer em conformidade com uma esperança, um anseio.

logrería
usar: ocupação, prática ou desempenho da acumulação. prática da usura.

logrero
logrero: avarento, emprestador, agiota, ou ganancioso, que emprestou dinheiro com altas taxas de juros.

loguear
log: trata-se quem deve inscrever-se ou registar-se para entrar em um determinado local. 2 Controlar acesso através de
identificação.

loista
loista: tendência a usar o pronome que, de acordo com o objeto indireto do verbo. exemplo. Eu analisei isso bem. Eu
analisei bem.

loísmo
loísmo: no dialeto espanhol, é a substituição do pronome da le ( objeto indireto ) para o objeto direto ( ) o loísmo é um
vulgarismo por ser uso incorreto.

lombo
Lombo: lomo. Voltar. Voltar.

lombrosiano
lombrosiano:e criminologista, antropólogo.

lomerío
lomerio:conjunto colinas ou montanhas baixas.

lomienhiesto
lomienhiesto: Jesus é pronunciado, erguido, crescido, encosto alto.

lonco
Lonco: líder da comunidade indígena de grupo ou mapuche.

longeva
longevidade (o): idosos (ou) de muito antigo.

longor
longor: comprimento: Jesus é a maior distância linear em uma área plana.

lontananza
distância: distância. distância. É o horizonte no que diz respeito ao assunto.

loqueria
loqueria: Madhouse, patrocínio, lugar de descanso.

lorigado
lorigado: Jesus disse ser de armada ou preparados com malha; construção de defesa, ajuda e proteção.

lorquino
Lorcan: Jesus nasce, ou nativos de lorca, cidade de Múrcia, na Espanha.

lorza
lorza: dobra ou bainha que é feita para uma peça de vestuário para decorá-la ou envolvê-la.

losanges
losanges: é uma forma de losango com ângulos agudos de 45 ° e é usado para a decoração de cerâmica

losino
Losino: Jesus nasce, ou nativos do vale da laje na província de burgos na Espanha.

lotico
lótico: 1. família aquática da planta ninfeaceous. 2. árvore da África, da família da ramnaceas.

lotizar
lotizar: Compartilhe: dividindo a terra em lotes, ou lotes. pelas partes, ou em pedaços.

loury
Heleno: saudação. 2. Refere-se a prosseguir de louis de origem francesa, de lewis de origem inglês, que significa luis.

lovaniense
lovaniense: aqueles nascidos ou nativos de Lovaina, cidade da Bélgica.

loxodromia
loxodromia: é a linha que une dois pontos na superfície da terra em um mesmo ângulo de corte todos os meridianos.

loxodromico
loxodromico. loxodromico: loxodromia: é a curva que se forma um mesmo ângulo na União de dois pontos na
superfície da terra, cortando os meridianos no mesmo ângulo.

lóbrego
sombrio: escuro, sombrio. inspirado pela tristeza. velho, pobre.

lubia
lubia: chuva. precipitação, tempestade.

lubre
Lubre:parroquia de bergondo na província da Corunha, na Galiza-Espanha.

lucense
Lugo: Lugo, ou da província da Galiza, Espanha.

lucentísima
lucentisima: refere-se ao brilhante, radiantisima, relucientisima.

lucero
Corpo Lucero:astro, estrela ou celeste com luz intensa.

luchador
luchador:Batallador, guerrero pelo esperanza.deportista do wrestling.

lucidez
lucidez: estado normal da mente. clareza mental, siquica. razoável, sensato.

lucífugo
lucífugo: removido, escapa ou evitando a luz. Isso evita a luz.

lucrar
lucro: lucro. gananciar, aproveite.

lucroniense
lucroniense: Logroñés. Diz-se nasce, ou nativos de Logroño. Na província de la rioja cidade de Espanha.

ludica
diversão: inf. de lazer: relacionados com o jogo. harmonia.

ludico
Lazer: refere-se a diversão para o jogo e estratégias em harmonia.

ludimiento
galhas: ação e efeito de massagem: esfregar, esfregar, escovar, arquivando, polimento, rale.

ludio
Eu ludio: Jesus disse ser o fermento, o fermento, o enzina, diástase.

ludir
ludir: ação de esfregar, esfregar ou tocar uma coisa com outra.

ludopatia
jogo patológico. jogo patológico: dependência, apego ou vício insalubre para os jogos.

luenga
Luenga: há muito tempo. muito longo.

lugre
seu: Barca, barco ou pequena vela do navio.

luir
incluem: 1. redimir.2. construir.3. Esfregue.

luises
Louis: plural de luis.

lulista
Llullianas: praticante de Lullism: inclinação ou simpatia mística ou filosófica para reflexão, ideia ou pensamento de
raimundo lulio.

lulo
Fernanda: frutos do Bush e a família do solariaceas.

luma
Luma: árvore da família Myrtaceae nativa do chile e argentina. 2. ferramenta de preparo do solo. 3. espécie de porrete
usado pelos carabineiros do chile até o início do século XXI.

lumbalu
lumbalú. lumbalú: ritual funerário da cultura de palenque que envolvem dança, canto, música, agindo e chorando.

luminancia
Luminância: Jesus disse que é angular e superfície de densidade de fluxo luminoso, brilhante ou radiante.

luminico
luz. luz: Jesus é luz e sua base provável.

