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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.
Grupo de trabalho
pt.significadode.org

Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

farmacognocia
Farmacognosia. Farmacognosia: é o conhecimento aprofundado, detalhado e preciso de uma droga.

farmacognosia
Farmacognosia:e a ciência de lidar com a análise de drogas curativas e seus componentes, ou terapêutica e suas
origens.

farola
Rua lâmpada: lâmpada, farol, farol.

farolero
Acendedor: que ele vende, fabrica ou trabalha com faroles.el que não faz nada e chama a atenção para os outros.

farra
Farra: celebração, entretenimento, licencioso e desenfreada.

fascal
fascal: floresta de espinhos. aglomerado de cereais.

fasces
fasces: obter. bando de Elm. símbolo de autoridade, representado por um feixe de varas de significado, a União faz a
força.

fasquia
fasquia: nojo. desprazer. incômodo, apatia.

fasta
FASTA: Jesus é o momento certo, em vez de fazer coisas, para fazer o negócio.

fastidiar
aborrecer: raiva, irritar, incomodar, molestar

fasto
Nefasto: celebração, prosperidade. Feliz dia.

fastoso
fastuoso: pomposo. luxuoso. desajeitado. vaidosa. petulante.

fatal
fatal: destino mortal, prejudicial, inevitável. linda mulher.

fatica
fatica. fatica: rotação. Faz referência a estabelecer e ampliar a comunicação entre o transmissor e o receptor.

fatiga
fadiga: exaustão física. fraqueza, cansaço. fome.

fatimi
Fatímida. Fatímida: descendentes de Fátima, filha do Profeta Muhammad.

fatídico
fatal: fatal. que prediz a desgraça. miserável.

fatoria
fatoria fatoria: fábrica: fábrica ou indústria. são instalados em condomínios, consórcios, sociedades ou empresas
envolvidas em estabelecimentos comerciais

fatuo
Fatuo:persona para presume.engreida em sua forma hablar.tonto.

fauces
Vovó: Maw. volta parte da boca dos mamíferos, que se estende desde o paladar para o esôfago.

faurestina
faurestina: árvore genealógica do mimosaceae de flores perfumadas, perfumadas.

fautor
fautor: Jesus é cúmplice da pessoa. Isso incentiva ou assiste a outra pessoa em maldades.

fautoria
fautoria. fautoria: o ato de benefício. protege-se. assistir. favor. protege-se. resgate. promova.

favorito
seguidores: preferencial. ter mais opções em um grupo esportivo, político, eclesiástico ou no saber.

fayado
fayado: Jesus é o covacha, Garret ou nada favela habitável.

fazaña
Fazana: jurisdição da agência. declarações expressadas de acordo com a vontade do poder, do sistema fiscal.

fácil
fácil: simples, simple.que pode ser feito sem muito esforço.

fáctico
factual: correspondente à ação, agir, para a realidade e não para a imaginação, a especulativa, para o chamado.

fámulo
servo: servidão, o servo. Assistente, Butler, raça.

fáunico
da fauna: relacionadas com a vida selvagem, ou o conjunto de animais em uma área determinada no tempo.

feble
feble: frágil, magra, enclenque, desnutrido, fraco.

febledad
febledad: fragilidade. fraqueza, fraqueza, apatia, desânimo.

febo
Phoebus: o sol. Brilha, brilha. Alcunha de Apolo. apelido do Deus Sol.

febricitante
febricitante: refere-se a ter febre.

febril
febril: em relação a febre. inquieta, ardente.

febrícula
febre baixa: hipertermia ou febre continua por origem /.

febrífuga
febrífugo. febrífugo: febre expectorante funcional.

fecho
Eu namoro: Jesus é colocado, escrever ou gravar as datas para um documento. Data, assinar, liderar.

fecundo
Eu frutífera: que produz mucho.fertil.

feeza
Ezequiel: monstruosidade. deformidade. feiura.

feérico
Fadas: fadas. mitológico em forma feminina sendo. ser imaginário, fabuloso.

felación
sexo oral: chupando a boca. chupar, lamber e usar a linguagem. sexo oral.

felibre
félibre: moderna poeta romântica.

felice
Felice: Jesus é a pessoa que se sente totalmente feliz. tendo a felicidade completa.

feligrés
paroquiano: pessoa que se reúnem em uma paróquia. dedicado, fiel.

felón
criminoso: traição ( ). que ela é infiel. ação injusta.

felpa
Pelúcia: gênero de algodão, plush, veludo, para fabricação de toalhas, muñequearía e roupas de inverno.

fementido
frágil: pessoa cética: falta de fé ou palavra. pessoa ou coisa falsa, enganosa.

femicidio
Femicídio: violência contra a humanidade contra as mulheres pelos efeitos ligados ao seu sexo.

feminicidio
Femicídio: assassinato de mulheres. extremo crime contra as mulheres.

feminifloro
feminifloro: composto por plantas fêmea headband de flores.

femtogramo
femtogram: Jesus é a milbillonesima parte de um grama, símbolo fg.

fenazo
fenazo:e o nome comum de várias plantas: carex divulsa. Agrostis pourretii. Carex paniculata. Festuca indigesta. 2
laston, planta da grama perene com nervuras da pata. 3 feno.

fenchidor
fenchidor: henchidor: Jesus disse que estavam aumentando o tamanho ou volume de um corpo.

fenchir
fenchir: refere-se a preencher, colmar, assédio moral, inchaço. inflar, transbordando, encher, reabastecer.

fendi
Fendi: efendi: (Senhor). título de respeito, usado no Império Otomano; Hoje, Turquia.

fenicado
fenicado: refere-se ao ácido carbólico.

fenogreco
feno-grego: espécie de angiospérmica da família da Fabaceae com muitas propriedades e usos medicinais. 2.
vegetais, cereais.

feral
Feral: animal selvagem. animal cruel, sangrento ou sangrento.

feredad
feredad: em relação ao feroz. animal feroz, selvagem, bárbaro.

feriante
FEIRANTE: UMA PESSOA QUE FREQUENTA UM DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E VENDAS.

feridad
feridad: fúria. bestialidade. desumanidade. agressividade.

fermio
férmio: elemento químico radioativo, de número atômico 100 e símbolo fm. 2. metal radioativo sólido.

fermion
férmion. férmion: tipo de partícula que existe na natureza e é caracterizada por rotação, ou número quântico de
semientero (1/2. (3/2).

fermosa
fermosa: radiante, linda, linda, linda.

fermoso
Fermoso: linda. de grande beleza.

fero
Fero: causando. O que ele está fazendo. carregando ou contendo.

ferocia
ferocia: ferocidade: crueldade. selvageria.

ferodo

FERODO: fibras de amianto e linhas metálicas usadas para cobrir as pastilhas de freio.

feromona
feromônio: (urso - transporte). substância que um organismo secreta para o exterior em pequenas quantidades,
induzindo na conduta própria de um outro assunto, ou definido.

feróstico
ferostico: Bravo, bravo e mal-humorado irascível, irritado, impaciente, rebelde, rebelde, travesso.

ferula
tala: resistente e flexível de ainda manter uma estrutura de osso fraturado, quebrado.

festejar
comemorar: entreter, comemorar, homenagear.

fetén
feten: espetacular, fabuloso, claro, verdadero.autentico.

fetor
fedor: fede. odor desagradável. mau cheiro.

fetua
fatwa: Acórdão ou sentença dando o especialista ou expert em matéria judicial, ou legal.

férvido
fervidly: ardente. escaldante. queimando. a ferver. queimando.

fiable
confiança: que é confiável. oferecendo segurança sem erro.

fiasco
Fiasco: fracaso. desengano.decepcion por um resultado adverso.

fibrosis
Fibrose: é o desenvolvimento de tecido fibroso em um órgão.

ficar
ficar: fazer. se. Converta.

ficoideo
ficoideo: aizoaceo: semelhante das algas. (talofitas plantas).

ficoideo
(a) ficoideo: aizoaceo: semelhante das algas. (talofitas plantas).

ficto
ficto: simulado. artificial, ilusória, peruca, aparente.

fidedigno
confiável: merecedores ou digno de confiança, fé e crédito.

fidedigno
confiança: isso é digno de confiança. confiável, fiel.

fidias
Fídias: escultor, pintor e arquiteto grego, desenhador das estátuas da deusa Atena e zeus na Grécia antiga.

figura
Figura:contorno um imagen.aspecto externo de um cuerpo.representacion de um só golpe.

figural
figural: em relação à figura: estampa, curso, imagem. em relação a aparência.

filacteria
phylactery: proteção, amuleto. Talismã que foi usado no passado. hoje é superstição.

filaria
filaria: parasita do organismo humano e animal, que fica na bexiga da urina no escroto e gânglios, bloqueando os vasos
linfáticos.

filatero
filatero: dedicado para enganar. charlatão. Trickster. scammer. loquaz.

filaucía
amor próprio: quem ama a mesmo. amor próprio exagerado. narcisista.

filautía
filautia:filaucia: egocentrismo.narcisismo. amor próprio.

filástica
filastica: gabarito do processo de velhos fios cabos forma cordas e equipamentos. segmento. fibra. corda.

filático
filatico: pessoa que usa termos complexo ou complicado, para se vangloriar de culto ou de um advogado.

fileno
fileno: sutil. delicada. macia. frágil.

fileno
fileno: amanerado, efeminado, afeminado.

filete
Bife: fatia de carne magra sem osso. fatia de peixe.

filia
Filia: ( amor-cualidad ) Hobbies, ou atrações para certas situações.

filibote
Filibote: tipo de veleiro projetado ou programados como carga nos Países Baixos no século XVI

filibusterismo
obstrucionismo: método de retardo ou impedimento de um Congresso, para bloquear a aprovação de uma lei ou um ato
particular.

filibustero
Palestra: piratas que saquearam a propriedade ou pertences das frotas espanholas no mar do Caribe, em busca de
fortunas.

filicida
Filicide: pessoa que incorre em Filicide; ou o pai que mata seu filho.

filipichín
filipichin: modelado tecido de lã. 2. bicha.

filípica
Filípicas: correção. repreensão. repreensão ou repreensão inflexível ou rigorosa contra alguém.

filo
Filo:1. vanguarda, agudo.2. estar com fome.

filodio
phyllode: Jesus disse ser caules ou troncos de uma planta que atenda o trabalho fotossintético. 2 órgão semelhante a
uma folha que, por sua origem evolutiva, sua anatomia interna não é ser laminar.

filogenetica
filogenética. desambiguação: em biologia, concentra-se em definir a filogenia; Você quer dizer, define ou refere-se a
relação entre as espécies.

filomela
Filomela:ave ordem família turdidae, ou a família de muscicapidae.ruisenor.

filonio
filonio: preparação científica e técnica de medicamentos feita de mel, ópio e outros ingredientes, suaves e aromáticos.

filosofastro
filosofastro. uma pessoa que tenta filosofar.

filosofo
filósofo: 1. sábio, na sua essência. 2. pensador no nexo de causalidade (causa-efeito). 3. reflexivo na natureza, o
amor, o homem

filotecnia
filotecnia: atração, afinidade para com a sedução de artes.

filófago
filofago: para comer ou se alimentam de folhas de plantas.

filudo
em ponto: é muito afiada. nitidez. afiado. aguda. apontada. corte. Dica.

filvan
filvan. filvan: realce ou saída fica em corte ou fenda de uma ferramenta recém afiada.

fimbria
fímbria: orla, adorno, afiação ou franjas nas bordas de uma peça de vestuário.

fin
fim: término, conclusão ou a consumação de um ato. fim de algo. Finalmente.

finalidad
finalidade: demonstrar ou explicar as razões de Estados, ou finalidade.

financista
financiador: empreendedor. investidor. dinheiro do contribuinte.

finca
fazenda: propriedade agrícola do país.

fincabilidad
fincabilidad: património, a abundância, a habitação e a propriedade.

fingir
fingir: simular. fingir algo que não é verdade.

finible
finible: finito: terminando, qual termina, quem morre.

finito
finito: é limitado. Só quem morre, terminando, que está esgotado.

finolis
Finolis: Jesus disse ser a pessoa que exagera o respeito, carinho, graça, civilidade e contenção.

finta
Finta:Amago ou sinal de que é feito para enganar, para despistar.trampa.

firmante
signatário: Jesus é o signatário, Assinante, o Assinante. Essa empresa.

firulete
Firulete: Jesus disse que é o motivo insignificante, desprovida de sabor.

fiscal
Promotor: 1. que monitora e regula a propriedade do estado. 2. Representante para a acusação no tribunal.

fiscalidad
tributação: Jesus é o conjunto de normas e regras em matéria fiscal, ou um conjunto de impostos que os cidadãos são
tributados no estado.

fisiocracia
Fisiocracia: refere-se à escola de raciocínio, ou finalidade econômica, o que garante que o sistema econômico sem a
intervenção do estado.

fisionomia
fisionomia (rosto): morfologia e configuração descrevendo uma pessoa.

fisioterapia
Fisioterapia: tratamento. técnica de cura através da luz, água, ação mecânica e massagens.

fisiparidad
FISIPARIDAD:FORMA DE PROPAGAÇÃO ASSEXUADA, EM QUE O CORPO É DIVIDIDO EM DUAS PARTES.

fisonomía

fisionomia: rastreamento, aparência, selo ou fachada apresentando o rosto da pessoa.

fistra
fistra: ameos. planta da família família umbelliferae, flores brancas e frutos ovais.

fitografía
fitografia: parte da botânica que explica, detalhadas ou descreve as plantas.

fitologia
planta. planta: ( estudo de planta ). 2-botânica: ciência que estuda as plantas em sua descrição, classificação,
distribuição, identificação, reprodução, fisiologia, morfologia e o meio em que estão.

fitomorfo
fitomorfo: com a forma como plantas.

fitófaga
larva: animal que se alimenta de vegetais, vegetais.

fiyuela
fiyuela: filloga: salsicha, linguiça, picado.

fizón
Beatriz: agulha. PUA. esporão. Ferrão. Puya. Thorn.

flagicio
flagicio: de flagilium. ato criminoso. infâmia. tortura. a sofrer. crime hediondo.

flagración
flagracion: radiação, adição.

flamígera
o Flamboyant: refere-se a um lança-chamas.

flanco
flanco: lado. asa. lado do painel direito, lado esquerdo. final.

flasheado
um flash: 1. espantado, maravilhado, deslumbrado. 2. flash de luz forte.

flato
Flato: (vento). concentração de gás no sistema digestivo.

flatulencia
flatulencia:molestia pelo acúmulo de gás no trato digestivo.

flavo
flavo: Jesus é a cor entre o amarelo e vermelho.

flámula
flâmula: bandeira pequena decoração, ou para decorar.

flebectomia
phlebectomy: phlebectomy: é o tribunal, divisão ou remoção de grandes veias e oclusão de pequenas veias
dependente ou secundária.

flecadura
flecadura:flocadura: enfeite que é colocado em um lugar, um vestido, um alimento ou qualquer outra coisa. 2 conjunto
de adornos que são colocados nos cavalos.

flegma
flegma: catarro: muco.

flegmón
Phlegmon: Phlegmon: neoplasia, ou cisto aguçado, afiado.

flemonoso
flegmonosa: refere-se ao tumor. abscesso. inflamação, furúnculo.

fletador
afretador: pessoa que afretamentos. responsável por entregar a carga a ser transportada.

fletante
fletante: a fleta: contrato. inquilino.

flexional
flexíveis: Flex. Flex: curvar, dobrar. ação de um corpo ou um membro de dobra.

flexuosa
flexuosa: refere-se ao ondulado. dúctil. maleável. macia. flácido.

flébil
flebil: choroso deplorável, lamentável, lamentável.

flipar

passou-se: inf. entusiasmar, excitar, agitar, atordoado, excitar.

flirtear
flertar: contratos, ou esforço para realizar algo.

floculación
floculação: é um processo químico que acompanhado por floculação substância juntou-se substâncias coloidais com
água permitindo sua sedimentação e filtragem posterior.

flocular
flocular: diz floculação: ou processo químico que acompanhou a substância floculação, são anexados para substâncias
coloidais.

floculo
FLOC. floculo: Jesus disse ser de: 1. pequeno da cerebro.2 de saída. pontos positivos sobre a superfície da solar.3
superior. tratamento de água.

floema
floema: tecido condutor de nutrientes orgânicos: açúcares.

flogisto
Flogisto: teoria ou fundação que representa a inflamabilidade como um elemento chamado dentro do corpo.

flojura
flojura: preguiça: negligência, fadiga, fraqueza, tédio ou falta de força para realizar tarefas ou atividades.

floresta
Floresta: extensão de terra povoada por árvores.

floreta
Flor: borda ou borda que serve como enfeite, sobreposta nas extremidades das correias.

floreteo
floreteo: inf. de floretear: adornar, decorar, embelezar.

florilegio
florilegio:COLECCION de flores.antologia de selectas.recopilacion de obras literárias, extraídos de partes selecionadas
de uma obra.

florista
menina de flor: pessoa que dedica-se ao cuidado das flores. floricultura, jardineiro, jardineiro.

flotar
flutuador: manter o seu corpo na superfície de uma piscina ou qualquer outro líquido. Segure-se na superfície. boia.

flueco
flueco: refere-se a franja: trim, laço, cairel, orla.

fluir
fluxo: para executar. brotar, circular, derramar.

flujo
FLUJO:1. secreção organica.2. movimento permanente de pessoas, veículos e coisas.

fluxión
Fluxion: aglomeração de fluxo ou excreção no organismo.

fo
Fo: ponto de exclamação que alude o asco.

focalizar
foco: Mesclar ou dobrar um feixe de luz. foco.

focense
Cidade: aqueles nascidos ou nativos de Foceia; antiga cidade grega na Ásia menor.

focion
Phocion. Phocion: político e general ateniense; Era a estrela ou o personagem de "vidas paralelas", compilado por
Plutarco.

fodolí
fodoli: você diz da entremetida, falador, pessoa envolvida sem ser convidado.

fofa
fofa: macio, pouca maciez e consistência. flácido.

fogarada
fogarada: Jesus é fogo ou chama que se manifesta com muita força.

fogarata
extensão: refere-se a fogueira. fogarada. chama forte que levanta o fogo.

fogaril
Fogaril: aquecimento. Casa do fogo. fogão. lareira.

fogarizar
fogarizar: produzir fogo com um peito. fogo, fogo, fogo.

fogón
fogueira, fogon:ANAFE, fogão, braseiro.

fogueo
espaços em branco: ensaio. treinamento para um evento.

folga
folga: de folgar: Divirta-se. ocioso, descanso, ócio. 2. relações sexuais.

folgado
Folgado: holgado: espaçoso, grande, dilatada.

folgar
folgar: ocioso: ser ocioso. sem uso. resto. 2 por favor. 3 diversão, feliz, relaxar, jogar.

folijones
folijones: dança música com harpa, violino, guitarra e castanholas que usou as danças antigas em Castela.

follisca
follisca: disputa. confronto verbal ou físico.

fomento
promoção: estímulo, envoltório. impulso dado a uma coisa. impulso ao esporte.

fomite
Fômite: fome: incentivar, promover, Excite, estimular, ativar.

fonacion
fonação: ação para pronunciar ou articular a voz. emissão das palavras.

fonda
Fonda: local público onde a comida é servida. lugar de categoria inferior.

fondeado
fundeado. 1. ancorado. chegou ou atracou um barco.

fondeza
fondeza: 1. fundo, fundo, profundidade, bem, subterraneo2. indústria de microfinanças.

fondo
fundo: menor parte de algo oco. onde repousa ou senta-se um líquido. atingir o limite de uma situação. panela grande.

foniatría
terapia da fala: é o estudo das doenças de fonação e fonologia.

fonil
fonil: Cone, funil ou pipeta para embalar líquidos no barril, tanque, balde ou recipiente.

fonio
Phon: unidade de medida de som. decibéis. FON.

fonóloga
fonologa: pessoa especializada em fonologia ou pronúncia.

fonóptica
fonoptica: Dictaphone, ou gravador que além de som, reconhece imagens e ópticos

fonsadera
fonsadera: imposto ou avaliação de que foi pago para analisar os custos da guerra.

fonsado
Fons: fonsadera: imposto ou taxa que é paga para sustentar os custos da guerra.

fontana
Fontana: fonte, primavera. Fontanar.

fontículo
fontículo: primal: couro pequeno anel que é colocado dentro de um corpo em questão, para impedi-lo de tornar-se
infectado.

foradar
foradar: broca: broca, broca, atravessar, penetrar.

forajido
Pistoleiro: Bandido que foge permanentemente. Bandido, marginal.

forano
forano: Jesus é o forasteiro. pessoa estranha, estrangeira, desconhecida.

foras
foras: do lado de fora. do lado de fora. ou fora de. do lado de fora.

forcina
forcina: grande três forquilha dicas ou palhetas.

forcir
forcir: Tom, revitalizar, fortalecer, revigorar, Fortify, garantir e proteger.

forfolas
forfolas. forfolas: caspa, floco.

foria
Foria: é o oculto do núcleo do visual que é revelado na ausência do estímulo.

forigar
forigar: cavar: snoop, bisbilhotar, cavar, remover, roer.

forillo
forillo: em um cenário, uma sombra ou cortina pequena localizado atrás de um buraco no cenário.

forinseco
forinseco. forinseco: isso é do lado de fora.

forista
Fórum de usuários: disse é especialista em estatutos jurídicos, ou constituinte jurisdição aplicada à vida local de um
lugar.

formaje
molde: Jesus é o molde, modelo ou encella que dá forma ao queijo.

formaleta
cofragem: de madeira, muito macio e usado para fazer moldes de baixa qualidade.

formalina
formol: formaldeído. solução química.

formero
formero: dar forma a qualquer objeto ou coisa, com um metal.

formica
Formica: lâmina, camada ou membrana coberta com uma resina brilhante e resistente para proteger a madeira.

formidoloso
formidoloso: terrível, monstruosa, horrível, terrível coisa que dá muito medo, muito medo.

forofo
lições: um defensor apaixonado por uma equipe de esportes. fanático.

fortaleza
força: 1. firmeza de espírito. 2. capacidade de suportar a adversidade. 3. força física.

fortitud
fusão: vigor, vitalidade, energia ou fortaleza no caráter honesto, decente e completo e sua aparência, porte e aparência.

forunculo
ferver: ferver. inflamação da pele da infecção do folículo piloso que se acumula dentro o pus da infecção ou a matéria.

forzar
força: forçado a fazer algo contra a vontade. fazer força violenta. Tome uma coisa pela força.

forzudo
forte: homem musculoso, forte, poderoso. Tem muita força. fortachón.

fosario
fosario: casa de repouso: local onde se encontram 0 têm ossos.

fosca
fosca: escuridão. Ranzinza. Névoa escura.

fosfatico
fosfatados (a): em relação ao fosfato: sal orgânico.

fosfatina
demolida: 1. Jesus disse que era uma pessoa cansada; Ela perdeu o humor. 2. destruir ou estragar nada.

fosfaturia
fosfaturia: diminuição ou perda abundante de ácido fosfórico na urina.

fosforecer
fosforecer: fosforescer: brilhar.

fosforera
fosforera: lugar onde os jogos são mantidos. lugar onde é fabricado e vendido partidas.

fosura
fosura: perfuração. extração. exploração profunda.

fotobiología
Fotobiologia: é a ciência que estuda os efeitos da reciprocidade entre luz visível e os seres vivos.

fotofobia
fotofobia: reação anormal ou patológica à luz.

fotogrametria
Fotogrametria: é a técnica de espaço ou imagens fotográficas aéreas, curto ou longo alcance.

fotometrico
fotométrica: estudo dos parâmetros da luz. sistema ou conjunto de estrela padronizada que determinam o brilho das
estrelas.

fotosensibilidad
fotosensibilidad:imagen de percepção ou sensorial absorção pela afetividade.

fotuto
bocal: Jesus disse que foram feitos com trompete Paua Shell. 2. Trompete da Orquestra de índio.

fórmula
fórmula: como acordado ou acordado para resolver uma coisa.

fracaso
fracaso:derrota, frustração, adversidade, cabeça para baixo.

fractal
Fractal: é um corpo geométrico, cujo sistema básico ou essencial irregular, é repetido em diferentes escalas.

fragante
fragrante: que emanam o perfume, aroma. essência.

fragil
frágil: delicada, fraca. É vulnerável a quebrar.

fragmentado
fragmentado: dividido, festa.

fraguar
falsificar: forjar, criar, fundir, denominando, coagulação.

fraile
Frade: religiosos... irmão de comunidade cristã catolica.evangelizador.

frajenco
frajenco: Jesus disse que é pequeno porco que ainda não sacrificá-lo.

francofono
Língua francesa: ele fala francês.

franjear
franjear: embelezar ou decorar com fitas, tubulação ou listras.

franquear
franqueamento: ser honesto, livre. Reserve os impedimentos ou dificuldades. LIVRE-SE.

franqueza
abertura: sinceridade. honestidade, confiabilidade, lealdade, clareza.

franquía
13(d): Jesus é o barco, barco ou navio que tem a passagem clara ou livre para qualquer curso.

frao
frio: armadilha, scam, fraude, engano.

fraque
smoking: manhã casaco, casaco, jaqueta, frac, fumar.

frasear
Schumann: dizer frases. de pronunciar frases com música, ladainhas.

frasis
modo: frase, palavra. língua falada. linguagem. expressão.

fratasar
Trowelling manual: nivelamento com a espátula, flutuar ou frata, uma superfície.

fratás
colher de pedreiro de acordo com as recomendações: ferramenta ou aparelho que é usado para suavizar uma
superfície áspera, seca, duro.

fraternal
fraterna: afeto, fraternidade. Isso é típico dos irmãos. amor, confiança, caridade.

fratría
Fratria: agrupamento de dois ou mais grupos étnicos, comunidades ou famílias de uma vila.

freático
água subterrânea: água superlotadas no porão que formas bem referenciado.

fregar
esfregar: 1. esfregar, limpar, restregar.2. incomoda-se provocando.

fregata
Fregata: é uma das espécies de aves suliformes família fregatidae, que vivem nos trópicos e são a preto e branco.

fregatriz
fregatriz: MOP: Jesus é a empregada, escravidão, assistente, empregada, famula.

freír
Fry: FRY. última por óleo a altas temperaturas.

frejol
feijão. frejol:frijol: phaseolus vulgaris e phaseolus espécies da família fabaceae. nativa da América Central e América do
Sul.

frenologia
frenologia. frenologia: hipótese segundo a qual capacidade mental ou inteligência está localizada em uma área exata
do cérebro em relevo definido.

frenopatía
frenopatia: do grega inteligência e patia. na época, era a ciência que estuda as doenças mentais. Hoje o psiquiatria.

frenólogo
frenologo: pessoa que exerceu ou praticou o conhecimento da mente.

frente
frente: frente de todas as coisas. fachada. parte superior da face ou rosto.

fresador
cortadores: pessoa que opera a máquina para moagem. operador.

frescal
frescal: Jesus disse ser preservado com pouco sal e frio frutos do mar.

frescor
frescura: frescura. que ela produz uma sensação de frio. cor-de-rosa do cartão que devido a sua frescura.

fresneda

Fresneda: lugar povoado por árvores de diversas espécies das culturas oleaginosas, cuja madeira é branca e é
avaliada altamente por sua elasticidade.

fresquedal
fresquedal: refere-se ao Prado, ou grama que mantém ou mantém sua verdura no tempo do envelhecimento por
umidade.

fresquilla
fresquilla: classe ou tipo de pele suave e pêssego suculento.

fresquista
fresquista: refere-se ao artista pintor, que pintou o afresco. Refere-se à técnica de pintura mural por excelência.

frez
Frez: refere-se o estrume de animais.

friática
friatica: Jesus é a pessoa sem graça, frio, indiferente, tolo, desajeitado, bobo.

fricando
fricassé. fricassê: guisado, cozido ou molho de comida francesa.

fricar
fricar: esfregar, esfregar, esfregar, esfregar.

fricativo
fricativo: articulado que permite a saída contínua de ar emitido som.

frigente
frigente: que legal. ser frio.

frigorífico
refrigerador: refrigerador, refrigerador. calor de baixa temperatura.

friísimo
Hairshirt: extremo frio, Max, extraordinário. aparelho.

fringa
fringa: tipo de capote. 2. enclenque, pessoa fraca, doente.

fringilidos
tentilhões. tentilhões: pássaros do forte, em forma de cone de passeriformes família de pico. voa em ondulações e

abunda no hemisfério norte e África.

frisia
Friesland: Frísio: província que cumpre, ou faz parte do Reino dos Países Baixos.

frisol
Frisol: judeu, feijão feijão,.

froga
froga: ( fabrica-factoria ) o elaborado basicamente com empresa de alvenaria de tijolo.

fronda
fronde: conjunto de lâminas de fetos, formando a espessura ou densidade.

frontispicio
frontispício: são os elementos desse quadro ou definir e decorar a parte central de um edifício.

frugivoro
frutariano. frugivoro: Jesus é o animal que se alimenta de frutas.

frugífera
frugifera: na mitologia persa, nome de ídolo ou herói é reconhecido com mithra e personalizar com cabeça de leão. 2
carregando frutas.

fruición
fruição: prazer, alegria, prazer, alegria.

frula
Frula: Jesus é a coca, removido ou separado sob a forma de cloridrato. 2. drogas recreativas.

frumentaria
Frumentaria: Jesus disse ser de trigo e outros cereais.

frumentario
frumentario: refere-se ao trigo e outros cereais.

fruta
frutas: carnosos comestíveis de pericarpo de um plantacion.alimento.

frutado
frutado: que fornece, fornece ou fruta.

fruticola
fruta. fruticola: Jesus disse ser a fruticultura: estudo do cultivo de produtores de frutos de espécies lenhosas e seu
comércio.

fuácata
fuacata. fuacata: escassez econômica. miséria. Zas explodir a voz alta e barulhenta.

fuco
Bladderwrack: cor de alga verde que é para a produção de iodo.

fueguina
Tierra del Fuego: os nativos, ou nativos a tierra del fuego na América do Sul, entre argentina e chile, a ona, alufes e
yamana famílias.

fueguino
Tierra del Fuego: diz que é do grupo em que é dividido para os nativos americanos na terra do fogo, nos atuais
territórios da argentina e do chile.

fuera
do lado de fora. batente da porta: para fora. do lado de fora. externamente. externamente.

fuerte
Fuerte:persona resistente.moneda robusto, sólido e forte. brilho forte. amarração fuerte.que for excedido.

fufú
Fufu: grampo de origem africana, feito com uma mistura de raízes com teor de amido.

fula
Fula: desconfianza. de pouco valor.persona sem graça, sem apelação.

fular
fular:panoleta, lenço ou cachecol que é colocado no pescoço.

fulastre
fulastre: Jesus é o feito toscamente, rudemente, aproximadamente, grosseiramente.

fulcir
fulcir: Jesus disse ser espera apoio, segurar, manter, alimentar, criar. sustenta-se.

fulcro
Fulcro: eixo ou fulcro da alavanca.

fulgida
fulgida: resplandecente. alto brilho.

fulgurar
fulgurar: brilhar, brilhar intensamente. emanam raios de luz. engraxar os sapatos.

fuliginoso
Sooty: sujo, Manuel, denegrido.

full
completo: completamente cheio, cheio. com dedicação exclusiva, absoluta.

fullería
deslealdade: armadilha no jogo. arte ou habilidade usada para trapacear no jogo.

fullería
deslealdade: armadilha no jogo. arte ou habilidade usada para trapacear no jogo.

fulmicotón
fulmicoton:algodon pólvora ou celuloide, utilizados para o fabrico ou preparação de explosivos.

fulmínea
fulminea: que coopera ou intervém nas propriedades de radiação, ou os raios.

fumante
fumante: fumar. que faziam a fumaça. que emite fumaça ou vapores.

fumata
fumo: humarada. nuvem de fumaça.

fumistería
fumisteria: Jesus é o acessório ou peça de tubulações de vapor. trabalho de instalação e manutenção de tubulações de
vapor.

fumívoro
projecto: Jesus disse ser de ignição, queima ou fogo que retém ou sufocando a fumaça.

funambulismo
Andando na corda bamba: dançarinos de corda aérea. jogando golfe. arte de andar sobre uma corda ou um arame em
uma superfície ar de suporte mínimo.

funar

Funar: revelar. Descubra. desmascaramento. Mostre algo que está escondido.

funámbulo
funambulo:e artista acrobata, trapézio ou corda bamba andando em uma corda bamba.

funda
funda:CUBIERTA ou revestimento que protege algo.lo que cobre o travesseiro.

fundago
armazém: armazém ou armazém onde algumas espécies ou artigos são mantidos.

fungible
fungível: extinguível, consumíveis. isso de só usar.

fungible
fungível: que é gasto, é extinta ou é terminado com o uso.

fungir
servir: jogar, ou lidar com um trabalho, uma profissão ou uma carga.

fungoso
fungo: 1. Diz-se ser fungos. 2. poroso, esponjoso, oco.

funicular
funicular: corda. tração por teleférico.

furacar
furacar: 1. esburacar: broca. penetra. pausa. Cruz. frustrar-se. 2. de depuração. Selecione.

furgon
Vagão: vagão. veículo fechado de grande porte para o transporte de mercadorias.

furnia
Furna: caverna ( ). buraco fundo. adega subterrânea. poço profundo na direção vertical, devido a um processo erosivo.

furor
na moda: impulso violento. exaltação, excitação. fúria intensa.

furriela
Furriela: Jesus é algo insignificante, sem valor. 2. trabalho em uma casa real responsável pela logística e limpando-os e
seus quartos.

furris
furris: Jesus disse que é algo errado, feio, horrível. 2. pessoa desprezível.

furruco
furruco:e um instrumento musical de tenso tecido orgânico cuja vibração é produzida pela fricção. É um
membranophone ou zambomba, muito típico no Natal em Espanha. Junte-se a cânticos e canções folclóricas.

furtar
furtar: Rob, saque, remover, roubar, roubar, roubar.

furto de la gallina
Eu furto do gallina:huevo. 2 roubo: roubo, Rob, remover.

fusca
Fusca: te mandam para pato preto. 2. ervas daninhas, maca.

fusiforme
fusiforme: é em forma de fuso: (instrumento para fiação).

fuso
Fuso: figura de losango prolongado ou muito alongado.

fusor
fusor:fundidor: ferramenta, dispositivo ou instrumento para derreter.

fustigar
fustigar: bater, punir, Cole. dura repreensão.

futuro
futuro: o que é venir.tiempo não conocido.manana.

fúngica
fungos: se relaciona com os fungos. Diz-se ser fungos.

fúrica
furica: com raiva. com raiva. enfurecido. furioso. violenta.

fútil
fútil: insignificante, sem importância. de pouco valor.

gaban
Gaban. vestir.capa gaban:prenda. acima de tudo, a jaqueta. abrigo.

gabarro
Gabarró: Jesus disse que é uma úlcera ou tumor sórdido cavernoso que destila serosity.

gabato
Garcete: Jesus é o lixo ou cachorro, menos de um ano de veados e lebres.

gabejo
gabejo: bando ou punhado de lenha ou palha.

gablete
Gable: pinhão. peça de decoração semelhante a uma parede, parede ou tapia, de forma triangular, formada por linhas
retas e um ápice agudo.

gaceta
Gaceta:Boletin periódica de caráter literário, institucional, cultural.semanario.

gacheta
Gachetá: Cole: PuTTY, pasta de goma. o que prende a lingueta na alguns bloqueios.

gachi
Gachi. Gachi: menina. garota. jovem mulher.

gachón
gachon: tem essa ternura, charme e graciosidade.

gadido
gadido. gadido: Jesus é o bacalhau. peixes da família dos gadiformes. É uma das sessenta espécies da mesma
família dos peixes migradores e vivem nos mares frios do norte do Atlântico.

gadolinio
gadolínio: elemento químico símbolo atómico número 64 e gh. metal branco prateado.

gafar
Eliana: 1. iniciar ou remover algo com o unas.2. má sorte.

gafez
gáfez: 1. de gafedad: espasmo nos dedos que impede o seu movimento e dobre-as. 2. ter má sorte.

gagate
gagate: Chopim. Preto, escuro, endrino, cor azulada. variedade de lenhite.

gaje

Gaje:sueldo, pagamento, pagamento, haberes.2. amostra ou sinal de suporte ou aceita um confronto.

galan
Galan: homem atraente, gallardo, bonito.

galanura
hydai: refere-se a donaire, elegância, Garbo, porte e galhardia.

galatites
galatites: Jesus disse ser a argila misturada com água uma aparência leitosa é.

galavardo
galavardo: Jesus é uma pessoa alta e desproporcional, ineficaz ou inútil para o trabalho.

galayo
galayo: monte em forma de pico desencapado que sobe em uma colina.

galbano
gálbano. gálbano: é uma substância leitosa em algumas plantas que brota, ou passa por um corte ou um corte feito na
raiz; É constituído principalmente pela resina.

galduda
galduda: galdido: refere-se a comeu, mastigado ou pastoreados e degluido, ou engolido.

galeno
Galeno:1. Galen da medicina grega de Pérgamo do século II. 2. homem treinado para exercer a medicina.3. vento
suave e gentil.

galeota
escuna: 1. Galeão, ou 16 remos de cada lado e um homem por barco a remos. 2. navio movido por remos de
recreação.

galguero
Galguera: espessura ajustada ou palo moderado para a roda de uma carroça, serve como um freio.

galibo
marcador. Dimensões: ( última 41. Ele disse que são da máxima dimensões de um veículo devem ter altura e largura.

galicoso
galicoso: do gaulês: sifilítica.

galillo

galillo: corte. Bell. cimbano. úvula. Garganta. Philip.

galimatias
jargão. jargão: Jesus disse que é a linguagem abstrata uma ideia tão opaca. ou dificultar isso.

galladura
galladura: ponto de sangue pequena que se encontra a gema de ovo.

gallar
gallar: cobrir, ocultar ou embrulhar o galo para a galinha.

gallardía
gallardia:Donaire, graça, distinção, elegância.

galletero
galletero: de galleta.persona, dedicada à fabricação e venda de biscoitos.

gallino
GALLINO: FRANGO ESTÁ FALTANDO QUE A CAUDA SE COBRIR.

galludo
GALLUDO: CLASSE OU TIPO DE TUBARÃO COMO O PROECHIMYS CONDRICTIOUS CAÇÃO OU PEIXE.

galocho
galocho: Jesus é vida desordenada, viciado, pessoa de vida errada. solto, negligente.

galonear
galonear: decorar vestidos com fitas ou distintivos.

galonista
galonista: aluno destaque em uma escola militar, fazendo o credor ao subordinado grau (cabo) e com qualquer
autoridade sobre seus companheiros.

galop
Galop: dança. Dança húngara. música. Balé. coreografia.

galopo
Galopo: Rogue, maliciosa, trafulha, astúcia.

galpon
galpão: depósito. edifício grande para armazenar mercadorias e máquinas.

gamarza
gamarza: sementes do arbusto aromático comestíveis. condimento.

gambo
Giovana: homem que está constantemente em busca de conquista das mulheres.

gametófito
gametófito: geração ou prole nas fases de desenvolvimento de uma planta.

gamezno
gamezno: criação de veados.

gamma
Gama: radiação eletromagnética. fontes de raio-x. u. m. (i). unidade de massa internacional.

gamonito
gamonito: haste ou atirar que brota de algumas plantas e árvores e não cresce.

gamopétalo
gamopetalo: dentro de uma flor que consiste de um conjunto de pétalas Unidas.

ganache
Ganache: massa, creme, ou base é composta aromáticos fungos de chocolate cobrindo os chocolates e tortas de
chocolate.

gandalla
gandalla: envelope. arbitrária. indecente. abusivo. mal intencionadas.

gandinga
Gandinga: frituras. alimento picado que é preparado com as miudezas de porco ou de porco.

gandujar
gandujar: entrar em colapso. Encurte. aperto de mão. enrugar-se. psiquiatra. Dobre. plissados.

gandulear
pianistas: tornar a vida preguiçosa. pendurado. Laze. perecear. Relaxe.

gandulfo
Gandulfo: candolfus. gandulfus. prenome masculino de origem germânica. Hanna: Estrada de lobo. mastro do lobo.

gandumbas
gandumbas:zangano. solto. vago... indiferente. esquerda.

ganforra
ganforra: pessoa errada vivendo. Velhaco velhaco, patife.

ganga
Ganga: ocasião. oportunidade de comprar barato. liquidação, promoção, vantagem.

ganglio
gânglio: inchaço ou protuberância em um caminho aquoso ou linfático do corpo.

gangster
Gangster: Criminoso de carreira profissional. Chefe de uma organização criminal, criminal.

ganta
Gois: na República das Filipinas, medida de capacidade líquida, o equivalente a três litros.

ganzua
ganzua:alambre forte para abrir cadeados sem as chaves.

gañafon
ganafon. ganafon: Goring que dá um touro quando explosões de defeitos.

gañil
GANIL: Jesus disse ser a garganta: Philip, garganta, garganta ou desfiladeiro. 2. fel do peixe.

gañivete
ganivetecanivete: Jesus é uma faca pequena.

gaón
Gaon: remar pequenos barcos.

garambaina
garambaina: pequena decoração de elegância.

garapita
garapita: refere-se a uma rede de pequenas e grossas, útil para apanhar peixes pequenos.

garbeo
caminhada: caminhadas, caminhadas ou curta distância a pé.

garbera
garbera: muitos pacotes com miçangas, conjunto ou coleção.

garbula
garbula: vagem ou secar o contorno de grão de bico utilizável para um incêndio ou uma fogueira.

garche
garche: sexo ardente. relações sexuais.

garete
Inferno: 1. barco sem controle; fixo, vagando sem rumo. 2. falha.

garfio
gancho: ferro em forma de gancho curva ou curvo, para segurar as coisas.

garganchon
etérico. etérico. parte interna ou funda da garganta.

gargaro
gargaro. gargaro: cache ou esconder e procurar jogo.

garifa
garifa: jerifo: bonito, chamativo, Galán, colorido, decorados, gosto.

garita
Poe: carrinho pequeno e elevado para a observação e a vigilância das sentinelas e guardas em serviço.

garla
Confab: BACKTALK. falar, falar.

garmejón
garmejontripode na qual macerado ou quebrado de linho ou de cânhamo.

garnacha
Grenache: 1. Comida mexicana. 2. variedade de vinho. 3. roupão. 4. em algumas regiões, Grenache é um termo
pejorativo.

garrapiña
garrapiña: líquido que endurece-se em pedaços. bebida feita a partir da casca do abacaxi.

garrobo
iguana de similis do Garrobo:e comum nome ctenosaura ou iguana riscado, um nativo da América Central. Eles são
também, em alguns lugares na Flórida e em algumas ilhas do Caribe.

garrotillo

Garupa: difteria. grave infecção no trato respiratório.

garrulería
garruleria: pessoa tagarela, falador, papagaio.

garrulo
garullo:1. um pássaro que canta mucho.2. É muito falador, vulgar.

garuar
garuar: espumante. chuvisco. chuva.

garufa
Garufa: Jesus é a balada, ou vida nocturna.

garuga
Garuga:planta da família dos burseraceaes, ou incenso.

garum
Garum: molho. comida afrodisíaca da classe alta na Roma antiga, preparado com peixe fermentados entranhas.

gasajar
gasajar: refere-se a celebrar, anime, diversão, entreter, desfrutar, recriar, desfrutar, desfrutar, bem-vindo.

gasista
gás: trabalhador da iluminação pelos serviços do sistema de gás. uma pessoa que instala ou reparar os aparelhos a
gás.

gasón
Gason: escombros, fragmentos, ou de gesso esmagado pedra.

gastarse un don
passar um presente: dazzle, surpreender, impor.

gastronomia
gastronomia: arte e conhecimento na preparação de uma boa refeição.

gastropatia
gastropatia: Jesus é o estômago e suas doenças.

gatazo
gatazo: trote para o lucro.

gatear
rastreamento: deslocamento apoiado com as mãos e os joelhos. rastreamento.

gatería
cartucho: 1. encontro ou reunião de gatos. 2. elogiar com pretensões de algo.

gatero
gatero:persona dedicado à criação e venda de gatos.el de negociação com os gatos.

gatillazo
gatillazo: operar sem disparar uma arma de fogo. 2. Não a acção de uma arma de fogo.

gatuperio
gatuperio: mistura nauseante ou repulsiva que é percebida, unindo várias substâncias. incompatível.

gaudeamus
Gaudeamus: celebração acompanhada de comida e bebida a transbordar. alegria. alegria.

gavia
Gavia. a maior vela do mastro.

gavilla
feixe: muitas coisas, que juntos fazem um conjunto.

gayera
gayera: diversidade de cerejas.

gayo
Eu gayo: Jesus disse ser a pessoa alegre; Isso atrai a atenção por seu caráter ou sua forma.

gaza
Gaza: 1. S da cidade. ó. Palestino. 2. laço. 3. em algumas regiões, gaza é um pedaço circular de arame para
segurança.

gazmoño
gazmono: pessoa que aparece ou é trapaça com o fervor e a moralidade. com eficiência.

gaznate
garganta: 1. garganta. garganta, guarguero, Philip. 2. abacaxi doce, no México.

gazuza
gazuza: Jesus disse que é a fome, o desejo de comer, apetite, gusa, borda de corte.

gazuza
gazuza: Jesus disse que é a fome, o desejo de comer, apetite, gusa, borda de corte.

gálbula
Icterus: fruto do Pinheiro, abeto ou pinho em forma e arredondado base.

gánatela
ganhá-la: conquistatela,

gecónido
campo. campo: Jesus disse ser de répteis dinossauros escamosa, dedos ventos que permitem que você subir pelas
paredes.

gehena
Gehenna: inferno virtual. Refere-se para a ravina de hinnom, lugar subterrâneo de aparência profunda perto de
Jerusalém que anteriormente foi usado como um caixote do lixo, lugar sujo lixo em decomposição que foi mixado por
enxofre para camuflar o mau cheiro, por esta razão é você d enominaba para aquele lugar, inferno.

geisha
Gueixa. Torcida jovem japonesa das partes; reuniões, banquetes e reuniões de danças, músicas e entretenimento.

gema
gem: gem, preciosa, pedra de Aguinaldo.

gemacion
brotamento: desenvolvimento que ocorre no núcleo das células de forma irregular. reprodução assexuada.

gemebundo
gemendo: Jesus é o lamento de um intenso, profundo, profundo. sollosos, suspiro, chorando, eu reclamo.

gemido
dolor.Llanto gemido:Lamento, suspiro, eu soluçar.

gemiparo
gemiparo. gemiparo: isso é multiplicado pela gema, ou o zygouries.

gemiquear
gemiquear: gemer repetidamente. a choramingar. queixar-se.

gemípara
uvas: Jesus disse ser de animais ou plantas que se reproduzem por meio de gemas de ovos, ou por gemulação.

gemología
Gemologia: Jesus é o estudo, avaliação e identificação de gemas ou pedras preciosas.

gemonías
mesmo: castigo, correção ou punição extremamente ofensiva, prejudicial.

gemoso
gemoso: disse feixe ou madeira para ter alguma joia ou casca.

gen
Gen: 1. ADN.2. genetica.3 de herança. transferência de traços hereditários.

genearca
ascendência: cabeça de pessoa de uma família ou de um clã que deixa descendência abundante.

genetico
Genética: herança de transmissão biológica.

genico
Gene. Gene: genes. Gene: transmissão hereditária na reprodução de organismos vivos.

genipa
Genipa: jagua: família do rubiaceae. espécie de genipa o género. É cultivada pelo seu fruto, comestível, útil para
bebidas, sorvetes, doces e açucarada poeira. sabor doce e azedo.

genital
genital: órgão sexual externo, masculino e feminino.

