DICIONÁRIO ESPANHOL
Alfredo Edgardo Alvarez Ahumada

Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

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.
Grupo de trabalho
pt.significadode.org

Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

lunel
Lunel: imagem ou figura flor formada por quatro medidas exatas e enlasadas em suas extremidades.

luneto
Luneta: cúpula ou cofre em forma de meia-esfera sobreposta a outra, abrir-se, iluminando.

lunfa
lunfa:delincuente cascarero.ladron, ladrão.

lunfardo
Lunfardo:Jerga de algumas regiões que identifica: a brincar, a brincar, montonera, pirobo, bacan, idiota, etc.

lungo
Lungo: Jesus é a pessoa alta, ou muito tempo.

lunilla
lunilla: pequena lua. gem ou joias em forma de meia lua.

lupa
lupa: instrumento óptico. lente convergente que reforça a imagem de um objeto.

lupercales
Lupercalia: Festival que foi comemorado em 15 de fevereiro, na Roma antiga em honra de Lúpus representando fauno
luperco (animal impuro).

lusetano
lusetano: refere-se ao antigo partido ou lado político de Navarra, indo, ou conduzido pelo senhor Português.

lusitánica
lusitanica: se refere a Lusitanos, ou o grupo dos diferentes povos culturais e etnicamente relacionada, pré-romana
celta.

lustral
Lustral: a lustração ou purificação das coisas com água pura e limpa.

lustrar
Polonês: brilhar.

lustrin
lustrin: engraxate. 2. site de rústico coberto é onde os sapatos brilhando.

lustrina
lustre: brilho. tecido de seda colorido usado em ornamentos religiosos. 2. tecido brilhante semelhante a lã de alpaca.

luteína
Luteína: cor bege fluindo da planta. 2. progesterona. gravidez.

lutria
sendo: Lontra: aleitamento materno, procriar, sustentar.

luva
luva ou luba: tem vários significados: 1. É uma linguagem no rep. do congo. 2. É o charme. 3. É o amor. 4. nome de
uma cidade.

lúbrico
lubricious: 1. lubrificar: engrasar.2. erótico. libidinoso. sem vergonha. concupiscente. lascivo. carnal.

lúgubre
lúgubre: triste, sombria, melancolia. pessoa deprimida.

lúnula
lúnula: Jesus disse ser Milky ou esbranquiçada parte da base ou raiz da unha, em forma de crescente.

lúpulo
lúpulo: é uma planta trepadeira no género lupulus, da família da cannabáceas da Europa, pesquisador da Ásia e
América do Norte.

lústrica
lustrica: Jesus é a lustração ou cerimônia religiosa, celebrada pelos gregos que purificou cidades, exércitos pela
liberação de líquido

lúteo
lúteo: Jesus é o amarelo.

macaco
Macaco: catarríneos de espécies de macaco ou macaco. nariz proeminente e uma cauda curta. feio, insignificante.

macaco
Macaco: catarríneos de espécies de macaco ou macaco. nariz proeminente e uma cauda curta. feio, insignificante.

macacoa
macacoa:estado de amargura, melancolia, acidente, melancolia, decadência.

macar
macar: causar um golpe ou ferimento sem ferimentos. se uma nódoa negra.

macerada
macerado: amaciado. colocar macio algo com um líquido.

maceteado
maceteado.dicese da pessoa de constituição forte, robusta, forte, troncuda. 2 golpeado com um martelo, vaso, vaso ou
uma jarra.

machanga
Machanga: hombruna, sapatão, machorra, corajoso.

macheton
Bushwacka. Bushwacka: Jesus disse que é suficiente, pessoa comum, que não sabe boas maneiras.

machi
Machi. Machi: corpo religioso, defensor e protetor do povo mapuche.

machin
Machin:hombre labrador.hombre vulgar.maquina.

machismo
agressivo ou violento machismo: actitud de superioridade masculina e feminina.

macho
masculino: integral.propio masculino da masculino.hombre do sexo forte.

macicez
macicez: maciço. sólidos. empresa. Compacto. forte.

macromacro: grande, espaçosa.

macrocéfalo
macrocefalo: cabeça grande; desproporcional em relação ao corpo. Cabezón.

macrospora
macrospora: células ou corpúsculos que dão origem às gerações de plantas femininas.

macuache
macuache: refere-se aos índios ignorantes, analfabetos.

macupa
macupa: a família da planta perene, que é cultivada ou é semear como medicina. eucalipto. Murta, clavero.

macuteno
macuteno: bandido. Bandido. Bandido. uma pessoa que não concorda.

madama
Madama: 1. Senhora. 2. tratamento irônico de cortesia. 3. uma mulher que gere um bordel. 4. parteira.

mador
queimador: leve névoa, pulverizar ou suor do vapor na superfície da pele.

madreperla
mãe da pérola: ostra. almaja. mãe de pérola. lamelibranquio contagioso situa-se no fundo dos mares e pesca para
extração de pérolas e madrepérola para suas conchas.

madrigal
Madrigal: amo poema lírico de várias vozes e entonação, com prazer. o madrigal que se originou na época
renascentista.

madriguera
Madriguera:refugio, caverna ou esconderijo que fazem alguns animais de escavação, para sua proteção.

madurar
maduro: desenvolver completamente. cresce de uma forma global. florescer.

maesa
Maesa: 1. professor. 2. Abelha rainha. 3. um tratamento que é feito para uma pessoa que se torna um lugar pela
primeira vez.

maesil
maesil: Maesa. maestril. Maestral. célula ou nicho de fralda onde a larva de abelha mestra é alterada.

maestralizar
maestralizar: Incline a bússola para o vento vindo de noroeste.

maestrante
maestrante: pessoa que estuda ou ser treinada por um mestre.

maestro
Maestro: 1. Jesucristo.2. educador, inspirador, Construtor.

magacin
magacin:Revista de publicidade de interesse geral e particular.

magancear
magancear: vadiagem, vagabundagem e andar.

magancería
maganceria: você diz mal; de uma ação ruim.

magancería
maganceria: refere-se a decepção, fraude, fraude, falsidade.

maganel
maganel: máquina de derrubar paredes.

maganta
maganta: refere-se a pensativa, triste, magro e pálido.

maganzona
maganzona: refere-se cauteloso. é desobediente ou relutante no trabalho.

magdalénico
Maddalena: Rio de Magdalena. magdalenence.

magia
Magia: arte de se esconder e fazer desaparecer as coisas com habilidade, magias e truques. fantasia.

magister dixit
Magister dixit: é a expressão inequívoca, ou a afirmação de uma verdade, expostos ou indicado por uma eminência em
uma disciplina ou um domínio. 2. falácia.

magistral
Mestre: semelhante à excelência. impecável, maravilhosa.

magistralía
magistralia: magistralia: (mestre canonicato). benefício eclesiástico de superioridade que corresponde ao Conselho ou
o Conselho de uma catedral e é classificada em Mestre, doutorado ou penitencial.

magmático
magmáticas: Jesus é a massa de rochas derretidas retirado da área mais profunda da terra. Estas são solidificadas por
efeito de resfriamento.

magnetita
magnetita: (piedra-iman). formado por minério de ferro de magnetita.

magnetofono
gerador de magnetofono:aparato ou jogador de sons.

magreo
magreo: ação e efeito de toque, sentir, manipular, acariciar, esfregar.

magrura
magrura: magra: refere-se a um corpo, uma polpa ou carne sem gordura.

maguncia
Mainz: Na Alemanha: capital do estado da Renânia-Palatinado, nas margens do Rio Reno ou Rhine. Rio importante
porto e meios de comunicação social hub.

mahones
Mahon. Mahon. 1. os nativos da ilha, Mahón. 2. a família de vegetais crucíferos.

mahón
Mahon: tecido consistente de algodão de várias cores. 2. Espanha-mahon amarelo queijo Salgado.

maja
Maja: simpatia. aspecto agradable.cosa de boa qualidade.

majadero
calcadeira: sua origem: majo ( 41 martelo de ferro. hoje: tola e teimoso. Diz coisas chata, inconvenientes.

majareta
Majarete: refere-se à pessoa maluca, maluca. Ela perdeu as faculdades mentais.

majarete
Majarete: é uma iguaria ou uma sobremesa que é consumida especialmente durante a Quaresma. 2. confusão.
desordem, ruído.

maje
Maje: 1. pessoa indecisa, incerto e indeterminada. 2. jovem rapaz. 3. bobagem, falta de compreensão.

majeria
majeria. majeria: Majo: elegante. graciosa. Tudo bem. atraente. Boa aparência.

majestad

Majestade: grandeza. título que inspira respeito e admiracion.titulo dado aos reis.

malaca
Malaca: 1. Estado da Malásia, outrora habitado por pescadores da Malásia. 2. é um insulto. 3. uma doença que
provoca lesões na pele.

malaria
Malária: ar ruim. doença causada pela picada do Anopheles feminino. malária.

malaventuranza
malaventuranza: infortúnio, má sorte, infortúnio, infelicidade.

maldad
malícia: malícia é o ato de procedimento ou executar uma ação deliberada para causar dano emocional, moral e físico
de uma pessoa ou grupo de pessoas, ou algo assim.

malencarado
Enviar: suspeito, cria desconfiança.

maleolar
maleolares: do maléolo: protrusão, protuberância. tornozelo, bobina.

malero
malero: refere-se a: criminal, criminoso, bandido, bandido, bandido, ladrão, agressor.

malespin
Malespín. Malespín: refere-se a gíria para o jargão.

malevo
Malevo: (mal-mal). pessoa ou assassino homem valentão, provocante, agressor, valentão.

maleza
maleza:abundancia de vegetação em mau estado.

malhetría
malhetria: Jesus disse que é o mal; de uma ação ruim.

malla
Lean Malla:Carne, celulose, isento de gordura.

malmarriento
malmarriento: fraco. delicada. doentio. magrelo. COVARDE. frágil.

malosa
Malosá: 1. uma pessoa que trabalha com malícia. 2. uma pessoa que sofre de doenças.

malófago
malofago: Jesus disse é que alimenta o velo. heterometabolos insetos que têm sem metamorfose.

malsinar
malsinar: culpar ou acusar alguém com intenções maliciosas.

malteado
maltagem ( ) : com milk shake de frutas, chocolate ou sorvete.

malva
Malva: 1. Cidade espanhola na província de zamora. 2. antiga cidade romena. 3. planta ornamental.

mamancona
mamancona: mulher idosa e obesa.

mamiforme
mamiforme: órgão em forma de mama. mamilo. Mama. Roberta.

mampara
Gabinete: moldura, cortina, tela ou painéis de vidro, vidro ou plástico, que são construídos para dividir espaços.
módulos.

mamua
mamua. mamua: bêbado, bêbado, bêbado.

mancerina
mancerina: Pires com um clipe que prende o copo ou a xícara contendo um líquido.

manchosa
manchosa: manchadizo. Fica sujo ou mancha facilmente

mandado
mandado:recado, encargo.diligencia o que uma pessoa faz à outra.

mandamiento
mandamento: mandato. uma ordem que deve obedecer, observar e executar.

mandato
mandato: ordem, preceito, poder, governo, decisão.

mandinga
Mandinga: 1. uma pessoa que vive na África, nas regiões do mali, senegal e Guiné. 2. em alguns lugares,
representação do diabo.

mandra
Mandra: refúgio onde são agrupados ou reunir os pastores.

mandria
Mandria: refere-se para o loafer. para o drone. Errante, preguiçoso.

mandrilar
chato: chato. Aberto. de perfuração. broca broca.

manducar
manducar: para comer. a mastigar. engolir, devorar. andorinha. fazer um lanche. ingeri.

manea
Mattos: manobra, ou dirigindo um cavalo.

manejo
Gestão: emprego, uso, manuseio, aplicação, endereço.

maneota
maneota: corrente com que presos são as pernas do animal.

manera
modo: modo de ser. estilo. característica particular.

manes
Manes: Espiritu que atuou como mediadores ou protetores da casa.

mangana
Mangana: corda que está liberada para as pernas de um cavalo, ou de qualquer besta na corrida para derrubá-lo ou
segurá-lo.

mangante
mangante: ladrão. Bandido. uma pessoa que usa ou engana os outros para roubar.

mangon
mangon. mangon: 1. especulador, oportunista, revendedor. 2. alça grande.

mangrullo

mangrullo: alto mirante, torre ou posto de controle que foi usado nos tempos coloniais, para monitorar a chegada do
inimigo.

manicura
Manicure: a arte de cuidado de unhas e mãos.

manida
Tiago: local de permanente lembrança de uma pessoa ou um animal, que é a habitação.

maniqui
manequim: bonecos de forma humana usado para exposições de modas.

manía
Mania: trastorno metal caracterizado pela excitação extrema de uma ideia fixa.

manípulo
manípulo: roupa sagrada do sacerdote que atribui na manga do alba. ( símbolo da graça ).

manlieva
manlieva: imposto, tributo ou contribuição é coletada, de casa em casa, de mão em mão.

manopla
luva: luva em anéis ou aros Unidos e blindados em ferro; Separe o polegar só.

mansedad
mansedad: gentil natureza. submissa. dócil. Vá com calma. gentil. disciplinado.

mansejón
mansejon: Jesus disse ser muito gentil animal.

manseque
manseque: infantil, dança folclórica de juventude.

mansesor
mansesor: Jesus disse ser de herdável: hereditária, sucessões, executor.

manso
Manso: dócil, meigo, submisso, silêncio.

mantear
manter: para ignorar uma pessoa em um cobertor para provocar.

mantención
manutenção: manutenção. alimento, sustento, manutenção. conservação.

mantenimiento
manutenção: proteção, manutenção e armazenamento de um objeto para garantir o desempenho e a confiabilidade

manteo
Manteo: do sustento: abuso, agitar, thrash, espancar, colar, levante.

mantés
Mantes: patife. Desonestos. patife. Pillo. Desonestos.

manto
Manto:vestido ou vestuário exterior decorado, que cobre todo o corpo.

manumiso
manumiso: liberdade. Manumission. na Roma antiga, ato de libertar um escravo. que alcançou liberdade.

manutigio
manutigio: breve massagem, ou fast, que é feita à mão.

mañana
manhã: depois de hoje. no dia seguinte. futuro imediato.

mañana
manhã: o dia seguinte. dia depois de hoje. futuro imediato.

maquear
Chulo: charolar, ou envernizar um objeto com pintura especial. enfeite.

maquetar
layout: Formatar um texto. preparação e otimização de uma obra.

marañal
1. -maranal, emaranhado: são lacativas de trabalho e complexo de toda a natureza, permitindo um mínimo de
conhecimento no assunto.

maravilla
me pergunto: pessoa prodigiosa.extraordinario de admiração....

marchamar
marchamar: Jesus é marca, ponto, selo, selo, estampillar, indicar, mostrar, disse.

marchanta
Marchanta: pessoa que vende qualquer cosa.2. cliente de atividade comer. 3. a março.

marchanta
Marchanta: pessoa que vende qualquer cosa.2. cliente de atividade comer. 3. a março.

marchante
revendedor: negociante de obras de arte. pertencentes ao comércio. vendedor de rua.

marchoso
funk: disse que é alegre, festas e divertimento. que entretém, produz, se divertindo.

marcir
marcir: envelhecimento. consuma. murcha.

marcolador
marcolador: pessoa que retirou as folhas do azevinho com um pau.

mardal
mardal: garanhão RAM, RAM ou ovelhas. pai de RAM.

maretazo
terreviento: o hit de ondas. o onda de sucesso.

margen
margem: 1. espaço nas bordas, Costa. 2. espaço de tolerância. 3. produto, utilitário.

margesí
margesi: diretório ou registro dos fluxos ou ativos do estado, a Igreja e as instituições oficiais.

marginalidad
marginalidade: no que diz respeito uma pessoa: isolamento, a separação, a desintegração, a desintegração e a
dissociação.

margoso
Marly: que tem a argila. tendo a terra.

maridaje
emparelhamento: é o link ou a União harmoniosa entre o vinho e a comida para exaltar o prazer.

maridillo
maridillo: diz o pequeno aquecimento que é usado para aquecer as camas.

mariguanza
mariguanza: gesto. Sena. WinCE, ou gesto feito com a mão.

marimandón
marimandon: descobrirá. autoritário. déspota. Chefe. mangoneador.

marioneta
fantoche: fantoche, temperamento fraco, articulada pessoa de boneca.

marióloga
mariologa: refere-se à pessoa especializada em tudo relacionado à Virgem Maria.

marista
Marista: pessoas que pertencem à Congregação Marian ou marista. devotos da Virgem Maria.

marjoleta
marjoleta: fruto da árvore do Hawthorn, ou branco da família Rosaceae, galhos espinhosos e folhas de borda peluda.

marota
Escreva marota:Mujer. que você gosta as atividades dos homens.

marras
pergunta: último conhecido evento.

marrasquino
Maraschino: licor de origem italiana, feito com cerejas, açúcar, mel e amêndoas. licor de cereja amargo.

martagón
martagon: 1. Erva da família de lírio; É cultivada em jardins e sua raiz serve para laxantes, analgésicos ou
amaciamento. 2. pessoa astuta.

martingala
Martingala:capacidad criativo de uma pessoa para qualquer cosa.artimana, enganar. decepção.

martirial
martírio: que é inerente ou refere-se aos mártires.

martirologio
Martirológio: lista, índice ou registro de um abatidos. mártires.

mascadijo
mascadijo: substância aromática oral. perfume oral.

mascar
mastigação: 1. mastiga. 2. sopro cardíaco. 3. ruminação

mascullar
Mumble: comer ou mastigar com dificuldade. vocalizar ou pronunciar as palavras com dificuldade.

maseca
Maseca: marca de um produto comercial.

mastelero
topmast: pequenos barcos vela mastro. mastro inferior em cada um dos mastros mais velhos.

mastin
mastim. Mastim: faz referência a um gênero ou tipo de cão grande e corpulento guardião do won, pertencente ao grupo
dos molossians da montanha.

masto
masto: Jesus disse que é no peito, peito, mamilo, tetina.

mastodonte
Mastodon: nome comum do grupo de proboscideos fósseis mamíferos semelhantes a do elefante, que viveu no final do
período Terciário e o quaternário.

mastoideo
mastoide: pertencentes a mastoide: arredondado a projeção do osso temporal do canal auditivo.

mastología
o estudo científico de lidar com as glândulas mamárias, tratamento e cura de mastologiaes.

mastología
Mastologia: é a especialidade médica que estuda o tratamento de patologias mamárias.

mastopatía
mastopathy: é uma anormalidade no peito por causa da mudança, ou alteração do tecido glandular da mama.

mastozoología
Mastozoologia: Jesus é o estudo científico dos mamíferos.

mastólogo
mastologo: especialista em Mastologia ou Seioloxía. É o estudo das glândulas mamárias em todas as suas
características.

matear
Matt: misturado dois liquidos.sembrar.dar fosco.

matine
Matinê: horas da tarde. tempo ou tempo de recreação de crianças.

matraca
Rattle: 1. instrumento musical de madeira juntamente com um pequeno martelo para produzir sons. 2. aborrecimento

matricaria
matricária: aromática da família da planta de girassol ou composto. Camomila.

matrilineal
matrilinear: identidade particular ou exclusiva da mãe na linha ascendente.

matute
Matute:contrabando bens ilegais introduzidos clandestinamente.

mauloso
mauloso: Coringa, enganador, trapaceiro, maulero, mentiroso.

mayate
amigo: abejorro, ou Coleoptera de diferentes colores.2. pessoa homossexual.

mayestática
Majestoso: Jesus disse ser da realeza, da mansão. Isso é típico da celebridade, a Majestade.

mayido
mayido: miau. gamitido. maullo.

mayor de edad
Prefeito de edad:maestro, o mais velho, experiente, senil.

mayoreo
atacado: comércio de compra e venda para o atacado.

mazuelo
Carignan: espécie de videira ou espanholas uvas pretas usadas na indústria de vinho.

máncer
Mancer:hijo ilegitimo.espurio, bastardo, filho de prostituta.

másico
massa: 1. em relação ao solo. 2. Roman famoso veio. 3. número de massa, ou o número de prótons e nêutrons.

meandro abandonado
Meandro abandonado: curva levantada ou apontou que "cria" um rio em sua história de maneira desarrumada,
descuidada.

meca
Meco:lugar para atrae.eje de um determinado actividad.ciudad nativa do Profeta Muhammad.

media
Mídia: 1. metade. 2. vestuário, cobrindo o pé. 3. conciliador.

medianía
mediocridade: ele é incorporado em um meio paralelo e a diferença de riqueza e pobreza; o bem e o mal. etc.

mediatizar
ganhar vantagem sobre: mediar de forma categórica a conduta de alguém, condicionando sua liberdade. limitar ou
restringir as liberdades.

medicina ayurveda
Medicina ayurvédica: refere-se ao modo de cura natural. medicina tradicional antigo "criado" na Índia e baseia-se
principalmente humores ou fluídos do corpo.

medico legal
legais de saúde: médico cientista com conhecimento jurídico, administrativo e ético.

meditar
Meditação: pensar cuidadosamente, meditar, refletir.

medrar
prosperam: refere-se a melhorar. CRECER.mejorar em dinheiro. em prestígio. e estrato social.

mefítico
asfixia: insalubres gases nocivos para a saúde. gás fedido, fedorento.

megacariocitos
megacariócitos: grande célula osteoclástica com um núcleo ondulado e inúmeras ramificações.

megadiverso
Megadiverso: multifuncional.

megametro
megameter. megametro: unidade de comprimento igual a 1 milhão de metros.

meigo
meigo:persona dedicado para a magia negra; bruxaria, feitiçaria.

meiosis
MEIOSE: DESARROLLO OU DIVISIONAL EVOLUÇÃO DE UMA CÉLULA-TRONCO EM QUATRO CÉLULAS-FILHAS
QUE TEM APENAS METADE DOS CROMOSSOMOS COMO CÉLULA ORIGINAL.

mejido
mejido: 1. Meyer: balançando, balançando. 2. espancado, açoitado, espancado.

mejillón
Mexilhão: moluscos bivalves marinhos de cor azul escuro que aderem às rochas e são comestíveis.

mela
Mela: refere-se à fusão de tinta vermelha com ocre.

melancia
melancia: Jesus disse ser de planta da família cucurbitaceae, nativa da África. Dizem que é a melancia, pino. Paitilla.

melanconiosa
melanconiosa: melancolia: tristeza, arrependimento, tristeza, saudade, saudade, amargura.

melanesia
Melanésia: divisão oceania. Refere-se a sua extensão, da oeste do Oceano Pacífico, ao mar de arafura.

melanoforo
melanoforo. melanoforo: organela citoplasmática que armazena ou concentrado de melanina no seu centro, ou interior.

melanosis
Melanose: cor escura ou anormal dos tecidos orgânicos.

melapia
melapia: Jesus é a diversidade do bloco comum.

melarchia
melarchia: Jesus disse ser de humor depressivo de tristeza permanente.

melarquìa
Melarquia:trastorno psíquica. melancolia.

melánico
MELANINA: DE MELINA. TINTURA ESCURA DANDO COR À PELE.

meldense
meldense: é um nativo, ou natural mende, hoje meaux, região da França.

melecina
melecina: Jesus é o remédio.

melgacho
melgacho: lixa, cação.

melifero
Figueira. melifero: refere-se a ter querido. a produção de mel. carregando o mel.

melifluo
malefícios: que destilada querida. que contém mel. que se assemelha a mel.

meliloto
trevo doce: planta de folhas no trevo da família da papilionáceas de flores perfumadas e útil como uma droga.

melindrizar
melindrizar: fazer Priánik na: fazer kitsch. fofura. extravagância. envolvimento.

melino
Melino: aqueles nascidos ou nativos de melo, hoje milo, ilha grega da mar Egeu das Cíclades.

melisma
melisma: (cantando). É a técnica de alterar, trocar ou alterar a altura de uma sílaba musical enquanto age na canção.

mellar
Nick: fazer rachaduras, cortes. fazer rachaduras, fendas, rachaduras e aberturas.

melodreña
melodrena: Jesus disse ser de pedra de afiar.

melografía
melografia: vocação, disposição ou faculdade de escrever música.

melojar
Carvalhos-Negrais: refere-se à Terra semeada das árvores de família Fabaceae maus folhas lobadas. 2. variedade de
carvalho.

melolonta
Melolonta: inseto Coleoptera. abelha que se alimenta de raízes de plantas.

melonar
melonar: cultivo de melões. Plantação de melões.

melosilla
MELOSILLA: DOENÇA DO SOBREIRO OU QUE FAZ CAIR A FRUTA OU BOLOTAS DE CARVALHO.

melómano
amante da música: a pessoa amante da música.

melsa
Melsa: catarro. expectoração. muco.

memorial
Memorial: documento ou papel escrito anote onde um compromiso.publicacion de alguns colectividades.constancia
escrito de um fato ou uma ação judicial.

memoroso
memoroso: memorious: Jesus disse que é boa memória, ou que tem uma boa memória.

menade
menade, bacante: sacerdotisa de Dionysus ou Baco, que deu amostras, ou exemplo de excitação nas celebrações da
privacidade

menarquia
menarca: refere-se ao primeiro período menstrual.

menda
menda: usado para se referir, exibida, ou designar o mesmo.

mengía
mengia: droga, remédio, remédio.

menologio
menológio: mês definido. É o literário, ou livros que seguem o rito de Constantinopla, organizado por mês.

menorragia
Menorragia: período, menstruação ou hemorragia abundante.

mensil

mensal: ocorrendo a cada mês. mensal.

menso
menso: bobo, tolo, idiota.

mensurabilidad
mensurabilidade: capacidade ou qualidade do que pode ser medido, o que é comparável.

mentecato
Cabeça-dura: 1. pessoa uma idiotice. majadero tolo, parvo, tolo. 2. é um insulto.

mentira
mentir: a verdade sem efeito.

mentón
Queixo: maxilar inferior. Chin. parte inferior da face.

menuceles
menuceles: vísceras, menudo ou tripas de aves.

menuza
menuza: refere-se a tudo o que está quebrado, ou está quebrado.

meona
xixi: urinar muito frequentemente.

merar
cosmética: dois espíritos e água de mistura para aumentar o volume.

merengue
Merengue: ( pão molho ). delicadeza. batido com ovo e açúcar até um ligera.estilo musical popular de emulsão da
República Dominicana.

merindad
Merindad: Jesus disse que era a terra que ocupa as ovelhas, ovelhas. 2. demarcação.

meristema
meristema: é todo tecido de planta que dão origem a novas células por divisão.

meritísimo
Ele: muito honrado. decente, digno, digno.

mermar
empobrecem: reduzir uma parte em tudo.

mero
Mero:Pez marinho da subordem da acantopterigios de um metro de comprimento. sua carne é apreciada.

merovingio
Merovingian: Família alemã da aristocracia que governou a França, Bélgica, Alemanha e Suíça nos séculos v e viii.

mesenterio
mesentério: 1. peritônio. 2. força, energia e vitalidade.

mesingo
mesingo: refere-se a: brega, é macio, fofinho, fraco, doente.

mesura
moderação: refere-se a prudência, seriedade, discrição, sabedoria, moderação no comportamento.

meta
objetivo: final da competição. local de chegada. ARCO, objetivo.

metabolismo
Metabolismo: a reação bioquímica do corpo humano que responde aos efeitos de alimentos, a estímulos

metacéntrico
metacêntrica: flutuante, ou tratamento e centro de processamento de dados da capacidade extrema.

metaforizar
metaforizar: inventar imagens, figuras, símbolos e alegorias.

metalífero
abandonado: refere-se a rica em metal.

metaplasmo
Metaplasmo: figura de linguagem que pode alterar o script e pronúncia sem alterar seu significado.

metateoria
Metateoria: estratégia que o raciocínio experimental explica um efeito ou uma atividade científica para além do estudo
simples conhecido.

metatorax
metathorax: (peito de para trás-armadura). É o último segmento do tórax de um inseto, ou no meio do peito.

metátesis
Metátese: separação de vogais e consoantes no centro, ou no interior de uma palavra.

meteco
métèque: estranha em uma cidade grega que desfrutado uma lei ou um regime particular.

metempsicosis
metempsicose: migração da alma. É a transferência ou a transmigração dos corpos após a morte de outros
organismos. reencarnação.

meter casquillo
Tampa do medidor: fustigar, incitar à violência. incite alguém para TIFF.

metical
fundiu o metical: Moneda de prata e cobre do século XIII que foi divulgado em espana.moneda de Marrocos.

meticon
meticon. meticon: pessoa de intrusão ou entremetida. Bisbilhoteiro. indiscreto. rosto.

metomentodo
metomentodo: refere-se a pessoa metiche; intrusivo, que tende a fluência em tópicos ou questões que não é.

metoposcopia
metoposcopia: fisionomista ( ). adivinhação que adquire ou visa descrever a personalidade, ou o caráter de uma
pessoa, baseada em linhas ou rugas na testa.

metrista
metrista: que metrifica: versa, versifica, composta. poeta. Mestre. compositor.

metría
Metria: é palavras da Constituição no sentido de medição ou medição.

metrorragia
metrorragia: fluxo hemorrágico do útero e fora do período menstrual ou derramamento de sangue.

meya
Meià: carapaça do crustáceo marinho comestível, suave e forte. vive na costa da Espanha.

miañar
miañar: Jesus disse ser a miar, miau, Moreira.

miccionar

micção: expulsar ou eliminar a urina.

micción
micção: Jesus disse que estavam vazios ou esvaziar a bexiga da urina.

micelio
micélio: dispositivo ou unidade nutriente constituído por filamentos de fungos.

micer
Messer: antigo nome da dignidade dada a advogados ou Procuradores.

micetología
micetologia: Micologia: estudo dos fungos.

micotoxinas
micotoxinas: Jesus disse que era fungo tóxico, venenoso. Refere-se a qualquer molécula ou partícula extra tóxica.

microbio
Micróbio: vivo e microscópico organismo que causa doenças.

microbiota
microbiota: microorganismos convivem no corpo humano de uma forma normal, sem causar danos.

microcefalia
microcefalia: irregularidade neurológica que é revelada no tamanho pequeno da cabeça em sexo e idade média de uma
criança.

microcefalia
microcefalia: neurológicas irregularidades no tamanho da cabeça de uma criança, no que se refere a idade média.

microcinta
microstrip: em cinematografia, é mais estreito do que a fita comum, ou ordinário.

microcosmo
microcosmo: é um termo filosófico que explica a relação entre o ser humano e o universo, ou sua relação entre o
homem como um mundo completo em si mesmo, e o universo visto de escala.

microfauna
microfauna: conjunto de microrganismos que são encontrados em várias comunidades biológicas.

micronebulizador
micronebulizador: triturador ou pequeno atomizador.

micronutriente
micronutrientes: substâncias necessárias ou essenciais para o metabolismo orgânico humano e animal, para o seu
desenvolvimento. vitaminas.

microsurco
disco: Jesus é o disco fonográfico cujos sulcos ou ranhuras permite que você gravar sons mais, até 33 rotações por
minuto.

microtomo
micrótomo: (pequena-parte) refere-se a faca ou lâmina de corte que permite para obter fatias material de amostra muito
fina, para observação ao microscópio.

micrómetro
micrômetro: unidade de comprimento no sistema métrico igual a um milionésimo de um metro. 2. dispositivo para
medição de precisão.

miedica
WIMP: temeroso. com medo. covarde.

miedo
miedo:Sensacion de incerteza por um peligro.temor, terror, pânico.

miembro
Miembro:extremidad humana ou animal.fragmento de um todo.integrante de uma comunidade.

mies
Mies: (colheita). corte a fruta. colete, cortar ou cortar campos. 2. cereais para fazer pão.

migajón
migajon:particula, pedaços, pedaços, pitada ou migalhas de pão ou qualquer substância.

milagrera
milagrera: pessoa que faz milagres.

milagro
Milagre: 1. incrível a contemplação. 2. feita humanamente inexplicável. 3. fato extraordinário. 4. fenômeno, prodígio.

millaca
millaca. planta. Canas, juncos. sementes, ou grãos de Espanha.

millarada
millarada: grande quantidade de algo, milhares

millaray
millaray: Jesus é flor de ouro; nome de origem mapuche.

milpa
Milpa: tipo de terreno apropriado para o cultivo de milho.

mimeografía
mimeógrafo: mimeografiar: reproduzir ou multiplicar as cópias.

mimesis
mimese. mimese: mimo: provocação, sombreamento ou imitação que uma pessoa faz outra em seus comportamentos
ou movimentos.

mimetismo
Mimetismo: semelhança de algumas espécies de animais e plantas em cores e formas, para objetos inanimados para
sua proteção no ambiente em que vivem.

mimético
Mimética: da mímica: tolo. esconder, esconder, camuflar.

mimica
Mimetismo: gesticulação que destaca a afetividade. transmitir uma ideia de movimento.

mimografo
mimografo. mimografo: imitador. uma pessoa que é ex officio o mimetismo. arte de gesticular, imitar, imitar, copiar.

minción
mincion: refere-se a são: tristeza, sofrimento, aflição, dor, fadiga.

mindanga
mindanga: refere-se a: camandulero, pessoa zombeteiro e dissimulada. despreocupação.

mingaco
mingaco: 1. grupo ou equipe. ou grupo de amigos. 2. tarefa ou trabalho fraternal.

miniar
mini: desenhar, educar, pintar ou instruir com miniaturas.

miniaturizacion
miniaturização: uma amostra mínima, modelo, expressão ou apresentação de qualquer tamanho.

minimalista

minimalista: mínimo. É dito é essência reduzido e despojado dos elementos restantes.

minimista
minimalista: experimentando minúsculas, pequenas ou pequenas alterações, variações ou alterações.

ministéricos
ministérios: você diz de pessoas viciadas, fanáticas, ou adoradores do Ministério de tempo série da televisão, que
surgiu na Espanha.

minoico
Minoan: relativo à civilização ou cultura de Creta, (ilha de graça). idade do cobre e bronze cultura europeia.

minon
Mignon. Minon:joven da milícia provincial de Álava e vizcaya. 2. soldado designado para a perseguição de criminosos e
traficantes, ou a segurança das florestas Royal.

minotauro
Minotauro: refere-se ao mito representado por um monstro com corpo de homem e cabeça de touro. e isso significava:
touro mino.

minuano
Minuano: Jesus disse ser forte vento frio e seco que sopra do leste. 2. o meu natural, capital do departamento da
valleja no Uruguai.

minusvalía
deficiência: é a degradação ou depreciação de todos os qualitativos e quantitativos de efeitos materiais.

minutario
minutario: refere-se para os bloco de notas ou atalhos rascunhos de notário das escrituras que foram registrados antes
dele. Resumidos rascunhos de escritos perante um notário.

miosotis planta
planta de miosotis: amor desesperado ou a flor amante eterno. a família do borraginaceas da planta de flor azul nome
Miosótis.

miquero
miquero: pessoa que se relaciona com os macacos.

mirabolanos
mirabolanos: mirobalanos. . Avelã: cor bege, ocre.

mirifica
eloquência. mirifica: disse que é esplêndido. maravilhoso, ótimo, incrível. digno de admiração.

mirífico
mirifico: esplêndido, fenomenal, maravilhoso, maravilhoso, incrível, espetacular, soberbo, fantástico.

mirlando
Mirlando: dissecando. preservando. mumificar.

mirtáceo
mirtaceo: em relação à família Myrtaceae, como pimenta, eucalipto, goiaba, nardo, Murta, o cravo.

mirza
Mirza: título honorífico. título equivalente ao senhor entre os persas.

misa
Misa:culto da celebração litúrgica Católica de Christian.

misacantano
misacantano: padre que canta e atua como a massa pela primeira vez.

misantropia
Misantropia: qualidade de misantropo. anti-social, retirado, mal-humorado, triste.

miscelánea
Miscelânea: mistura de coisas diferentes. comércio que oferece produtos diferentes.

miscuidad
miscuidad: permissividade, aceitabilidade.

miserere
Miserere: Alabanza de perdão, compaixão e misericórdia para os pecadores.

mishiadura
mishiadura:hambre.

misia
Misia: 1. nome ou apelido dado a mulheres viúvas ricas de idade no tempo passado. Minha senhora. 2. antiga região
na península da Anatólia.

mismidad
mesmice: auto. Da mesma forma. Da mesma forma. uma pessoa que não seja outro.

misógino
misógino: Jesus disse que é da pessoa que odeia mulheres; Não gosta ou confia nele.

mistagogía
mystagogy: refere-se a milagres o sermão com base, ou os mistérios do cristianismo.

mistagogo
mistagogo: social para o pregador que ensina os Santos sacramentos.

misticona
misticona: refere-se à espiritualidade, à graça da santidade.

misto
misto: discípulo nos mistérios do culto secreto, escondido. praticada na antiga Roma e Grécia.

mistol
mistol: planta da família das ramnaceas, galhos espinhosos e fruto ovoide de castanha, que é feita com comida e
medicamentos.

mitan
mitan. pressionado mitan:lienzo que é usado para o revestimento de vestidos.

miti-miti
MITI-miti: divisão ou distribuição de coisas igualmente.

mitificar
mistificar: dar significado do mito. Admiro, avaliar e estimar excessivamente a uma pessoa ou coisa. transforme em
mito.

mitigar
atenuar: minimizar algo. Alise o áspero, aplacar o humor alterado.

mito
Mito: a imagem idealizada convertido em um modelo. invenção, ficção, fábula.

mitocondria
mitocôndrias: é o elemento de célula do executivo para fornecer a maior parte da energia, a resistência e a força
necessária para a respiração celular.

mitografia
mitografia. mitografia: ciência que estuda a Fundação, a cultura e a descrição dos mitos e lendas antigas.

mitologista
mitologista: pessoa documentado, ou especialista em mitos, lendas, contos e fábulas.

mitón
Mitt: luva que cobre até a metade da mão, deixando de fora os dedos.

mitótico
mitose: mitose: taxa de divisão celular.

mixtilíneo
misto: figura geométrica configurado ou modelado com linhas retas e curvas.

miz
Miz: som ou voz para chamar o gato.

mizo
Mizo: de miz. gato. felido mamífero. Dizem que é a chamada do gato.

mnemotecnia
mnemônicos ou nemotecnia:e o processo de lembrar algo associativo, ou estabelecendo laços.

moche
Moche: pessoa de um povo ameríndio, cuja cultura e progresso foi desenvolvida sobre a costa norte do peru. em
relação o Moche.

mochete
mochete: aves rapinas, as espécies de presas.

mochica
Mochica: em relação o Moche: aldeia ameríndia na costa norte do peru.

moción
movimento: proposta, sugestão, para oferecer.

mocoso
Criança: 1. nariz cheio de moco.2. criança ou jovem, imaturo, desrespeitoso.

modificado
modificado: alterado, moagem, inovou.

modio
MODIO: medida de capacidade para medir grãos.

modismo
modismo:estilo de linguistica.jerga personalizado, gíria ou expresion.habito.

modorra
modorra:somnolencia, peso, entorpecimento, sonolência, cansaço físico intenso.

modrego
Modrego: Jesus é da pessoa que tem nenhuma aptidão, sem graça. inútil, incapaz, inepto, inábil.

modulo
módulo: estruturas de peças crafted em tamanhos, modelos e qualidades.

moflir
moflir: refere-se a comer, engolir, mastigar, esmagar ou mastigar com a boca cheia.

moga
Moga: 1. Cidade da Índia. 2. Síndrome de baixo (atraso no desenvolvimento mental) 3. abreviação.

mogata
mogata: Jesus disse ser a pessoa hipócrita, hipócrita, hipócrita, brega, pudica.

mogo
Mogo: ferrugem: lodo, lama, verdete, verdete.

mohecer
mohecer: oxidação, ferrugem ou danos é uma coisa.

mohin
Abner: WinCE, gestos e mímica.

mohina
mohina: luto, triste, angustiado, triste. contrito.

mojonera
Marco: empilhamento ou depósito de postes, sinais ou Marcos.

mojón
Mojon:1. sinal, poste.2. Isso é mucho.3 molhado. em algumas regiões é chamado Marco de excremento

molar
molar: 1. em relação a roda. 2. instrumento que serve para moer.

molasa
molasa:Union de rochas sedimentares de origem terra e mar, formando depósitos costeiros.

molcajete
Molcajete: utensílio de cozinha. pequeno barco pedra ou madeira com um malho do mesmo material usado para
esmagar algumas especiarias.

moldar
moldar: anexado a uma forma, ou um modelo. . fazer enfeites, baguetes, solavancos, saliências.

mole
Mole: massa gigantesca e volumosa. molho, várias espécies de prato comestível.

molecula espiritual
molécula espiritual: 1. Siquico enteógeno ou interior que diagnosticou a fé em positivo ou negativo. 2. falta, ausência,
descrença, ceticismo, irreligiosidad, infidelidade.

moleta
Muller: pedra para polir cristais ou alisamento. para moer ou pulverizar com drogas, ou.

molicie
molicie: Jesus é as coisas macias; macio ao toque, esfregue, toque.

molinista
molinista: o molinismo em: livre-arbítrio.

molinosista
molinosista: quietista: quietude. inatividade. indiferença. inação. imobilidade.

mollejo
mollejo: disse que é macia, macia ou suave ao toque.

mollejón
mollejon: molejon: rotação da pedra de afiar, ou de moagem de pedra.

mollete
bolinho: comida de pão baseado na origem hebraica, anteriormente usado para fazer os anfitriões para as massas em
igrejas católicas.

molondra
molondra: é a cabeça grande. Cabezón.

molondro
molondro: refere-se à pessoa preguiçosa, preguiçosa, negligente, vaga, indolente.

molón
batedor de: sem cortar, esculpir o fragmento de pedra.

molso
molso: 1. negligenciada, desalinhado. 2. Arbusto da família.

momentico
momentico:tiempo instantânea, imediata, urgente. Já.

momio
Altman: termo ofensivo que vem da múmia relacionados aos acontecimentos políticos no chile, aludindo à virilidade e
força de uma investida de decisão autoritária em particular.

monacato
monacato:persona solitário com um sujeito a certas regras de comunes.conjunto de instituições religiosas e estilo de
vida religioso.

monadico
monádica. monádica: refere-se à moeda única. indivíduo único. exclusivo.

monadología
Monadologia: filosofia da divindade e seu equilíbrio harmônico estabelecido. aceitação. MIMO.

monce
Moncé: Jesus disse ser dar ou atribuir um atributo, título, qualificação ou nome a alguma coisa.

mondadura
emparelhamento: inf. de mondar: descascar uma fruta. Esfole. sobrecarga.

mondar
mondar: refere-se a descascar a fruta. 2. Remova os ramos de uma árvore velhos e secos. 3. ameixa seca.

monera
Monera. Monera: é uma área da classificação dos seres vivos que organismos procariotas.

monetizar
Monetize: 1. mais ou menos a circulação oficial do dinheiro como meio de pagamento. 2. tornar-se uma moeda.

monicongo
monicongo: refere-se a um rabisco; uma figura ridícula que se encaixa em qualquer lugar para zombaria. fantoche,
marionete, fantoche e espantalho.

monín
Monin: macaco engraçado; Eu gosto, é agradável.

monjio
monjio. monjio: comunidade de freiras.

monodia
Monodia. Monodia. Ele disse que é de composição musical, da voz ou uma melodia. solista.

monolingüe
mono-lingual: fala apenas um idioma. escrito em uma linguagem. local onde uma língua é falada.

monologar
monólogo: dizer a recitação ou um discurso em si, por si só, ou com ele mesmo.

monomaniaco
a monomania: pessoa que sofre ou sofre de preconceitos, obsessões, modas, caprichos, Follies, paranoia.

monomanía
a monomania: Jesus disse que é obcecado por uma pessoa e só realidade, uma ideia.

monomaquia
monomaquia: refere-se para o desafio, ou luta particular.

monomodal
monomodal: um único modo de ser, uma única forma, um procedimento único e um único comportamento.

monopolizar
monopolizar: usurpar. Pegue algo de forma pessoal, única.

monopsonio
Monopsônio: refere-se a um comprador único ou único. monopólio.

monosomia
Monossomia: ausência de traços hereditários

monotonia
monotonia:semejanza na voz musical.

monotonía
monotonia:rutina, aburrimiento.falta de multiplicidade.

monógamo
monogâmico: casamento União ou link onde o homem está se casou apenas uma vez.

monóstrofe
monostrofe: poema, Ode ou um verso único verso.

monóxilo
monoxilo: (single-log). tipo de canoa ou barco feito de um tronco único.

montanista
Alpinista: torcedor ou admirador do montanhismo: montanhismo. escalada de montanha.

monteleva
monteleva: Jesus é a pesca do atum e tratamento subsequente.

montepío
Montepio: depósito ou depósito de dinheiro em benefício de pessoas ou entidades que precisam.

montera
Montera: Jesus é o tradicional chapéu do toureiro. 2. uma pessoa que exerça animais caçar no mato.

montones
pilhas: abundância, baterias, conjunto de coisas.

montubio
montubio: em qualquer significado pode ser os significados, de forma a que a expressão montubio é um termo universal
que é atribuído ao povo rude, grosseiro e comportamento comum, que existe em toda a terra.

moquegua
Moquegua: cidade do peru, capital do departamento de moquegua e a província de mariscal nieto. conhecido como um
lugar tranquilo.

moraban
Eles habitavam: eles residiram viveu, viveram, eles eram.

morada
Roxo: casa, lugar de descanso, coleta, segurança, paz de espírito.

moradux
moradux: erva perene da família das lamiaceae, uso aromático e sabor de frutas cítricas.

moralidad

moralidade: valor qualitativo das ações humanas em aspectos de: integridade, honestidade, probidade, honra
dignidade.

moralina
Moralina: moral aparente. falso. frívolo. externo. superfície.

moranza
moranza: de habitar, roxo. Alojamento ou moradia fixa, permanente, constante ou contínua.

morapio
morapio: vinho ordinário, usual, comum, frequente. vinho tinto.

moratoria
moratória: termo dado para resolver ou resolver um passado dívida devida.

morca
Morca: qualquer sedimento de óleo.

morcajo
Meslin: é a União ou mistura de trigo e centeio ou cevada.

morcal
sanguinaccio: Jesus é o invólucro espesso para fazer salsichas.

morceña
morcena:morcella: faísca saltando de uma fogueira.

morcilla
salsicha: chouriço de sangue ( ) tripas grossas usadas para fazer salsichas. ( ) de salsichas. 2... borra de óleo.

morcillero
morcillero:persona quem faz e vende salsichas ou linguiças.

morfinómano
morfinomano: alguém viciado em morfina e consumindo.

morfosintáctico
morfossintático: de morfossintaxe: é o estudo das regras sintáticas e morfológicas da língua.

morigerar
disciplina: corrigir ou alterar os costumes. moderar os excessos. ensinar, educar a moralidade.

morisqueta
irônico: são rostos de atitudes das crianças com flashes contínuos e deslocamento da língua para os lados, para dentro
e para fora, com as mãos agitando-os, em resposta a uma recusa dos maiores.

mormado
mormado: frio. frio. gripe.

morosidad
padrão: atraso para executar um procedimento. atraso. atrasos. lentidão.

morrera
morrera: irritação, erupções ou crosta nos lábios.

morroñoso
morroñoso: refere-se a uma superfície rugosa; textura áspera, granulada, espasmódica.

mortificador
mortificador: que mortifica. vejador, sarcástico, vaias.

mortificar
aborrecer: irritar, zangado, assediar, incomoda,

moscabada
moscabada: açúcar, glicose, sacarose.

mosquear las espaldas
pesca com mosca costas: 1. amarração de volta. Chase away moscas em volta ou nas costas. 2. replicar ou discutir
como indignado, irritado.

mosquil
mosquil: relevante ou a voar.

mostrenco
Vagabond: pessoa sozinha, sem família. isolado, errante, inculto,

motero
motociclista: vender a moto, que transita ou vá de bicicleta. comendo o argueiro ou mudo. Quem vende o argueiro ou
mudo.

motivo
motivo:Causalidad ( causa e efeito, ) para agir.

moviola
Moviola: dispositivo que controla e regula os movimentos das imagens em um filme de estúdio.

moxa
Moxa: rebocar ou pavio de algodão que é aplicado na pele ou quente ou inflamado para fins terapêuticos.

mozote
Mozote:1. árvore genealógica do tiliaceas, de flores, sem pétalas, usadas em usinas de açúcar para a purificação de
mel cana.2. uma pessoa discriminados contra e longe da sociedade.

mórula
mórula: 1. feto que, durante seu desenvolvimento, parece um BlackBerry. 2. atraso ou detenção passada, breve.

muchiguar
muchiguar: refere-se a: aumentar, intensificar, multiplicar, aumentar, aumentar.

muenda
Muenda: punição. golpe de estado. Eu apaleo, eu um flagelo.

muga
MUGA: limite. Marco. sinal. limite. Marco. termo.

mujeril
objetos: sobre as mulheres. os assuntos da mulher.

mujeruca
mujeruca: fêmea insignificante, desprezível.

mulante
mulante:Mulero: pessoa que se preocupa com mulas. 2. uma pessoa que inventa coisas para impressionar.

mulsa
mulsa: Jesus disse é: adoçado com mel.

multicitado
Terra: de multicitar: refere-se a um termo, palavra ou expressão mencionada em um texto mais de uma vez.

multilocular
multilocular: que tem muitos buracos, buracos, aberturas ou cavidades.

