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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

genizaro
genízaro. genízaro: delegados de funcionários ou comissários de espanhóis, mexicanos e americanos.

genocidio
genocídio: crime que inclui o extermínio de uma etnia social, religioso, político, do grupo,

genotipo
genótipo: grupo ou conjunto de genes que caracterizam as espécies animais e vegetais.

genotipo
genótipo: conjunto de genes. DNA. herança genética

gens
gens: sistema social da Roma antiga que compreende várias famílias e identificados por meio de apelidos.

gentil
Gentil:persona atento, alegre, educado amable.persona.

gentilicio
adjetivo: origem, nacionalidade, origem nativa, nativa.

gento
Gento: genta: gentil. Gallardo, arejado, simpático e atencioso.

gentualla
gentualla: ralé. ralé. o rebanho. Recruta. aldeia. vulgar. Pessoas odiosas.

gentuza
Máfia: pessoas de baixa qualidade humana, ou de morales valores limitados.

genuidad
genuidad: qualidade genuína. puro. legítimo. sem misturar. que mantém suas características naturais, originais.

geocéntrico
geocêntrico: teoria que coloca a terra no centro do universo. Que se refere o heliocentrismo ou exclusivists (centro da
terra) e suas medidas de latitude e longitude no que diz respeito um ponto visível no espaço da terra.

geofagia
Geofagia: Jesus é o costume de comer terra.

geoide
geoide: forma topográfica ou planimétrica da terra.

geometral
geométricas: geométrica. exata, matemática.

geomorfia
geomorfia: ciência que estuda a descrição e interpretação demonstrável de alívio a terra.

geotermal
Geotérmica: água quente que brota das profundezas da terra.

geranio
Geranio:planta herbácea da família das geraniaceas, grandes folhas e brilhantemente coloridas flores em forma de
guarda-sol.

gerbera
Gerbera: plantas da família Asteraceae, a mesma família de girassóis e margaridas. suas flores são de alto valor
comercial e são apreciadas em muitos lugares na terra.

germanización
Nome: é a extensão da língua alemã; a aldeia e a cultura alemã.

germanofilia
ditador: admiração pela cultura alemã.

germanófobo
germanofobo: aversão, antipatia e desinteresse para com tudo relacionado à Alemanha.

geronto
geronto: Jesus é o velho, velho.

gerontocracia
gerontocracia: forma Oligárquica de governo onde os idosos exercerem controle ou poder.

gerontofilia
gerontophilia: sedução sexual patológica ou mórbida para pessoas idosas.

geropsiquiatría
geropyschiatry: Neurologia, ou psicoterapia aplicada ou atribuído aos idosos.

gerundense

limpidez: Jesus nasce, ou nativos da cidade de gerona, Catalunha, Espanha.

gerundiano
gerundiano: Jesus é o estilo ridículo, expressão ou instrução.

gerundivo
gerundive: refere-se ao verbo impessoal para o particípio futuro passivo.

gestar
tomar forma: 1. desenvolva ideas.2. sustentar.3. fértil.

gestion
Gestão: criar, produzir, preparar. Resolva um problema.

gestion organizativa
gestão organizacional: é a administração ou o procedimento competente teórico experimental.

gestual
gestos: gesto, ou inerentes ao gesto: uma expressão que reflete o estado de espírito.

geta
Grangeiro: Gentile. Dacia natural, província romana.

gémina
Gémina: refere-se a pronúncia de um som em dois momentos diferentes que fazem parte de duas sílabas desiguais.

gétula
getula: getulo. Getúlia: país de África antiga ao sul da Numídia. Getúlia nativos.

gibelino
ghibbelin: adeptos ou seguidores dos imperadores da Alemanha na idade média, contra os defensores dos papas.

gila
Gila:Ciudad do mexico.2 novo estado. género de peixes ciprinidos.3. simples.

gilipolla
Dick: idiota, pessoa desmiolada. estúpido.

gilipollez
porcaria: pessoa de baixa inteligência. tolice, estupidez, idiotice, tolice.

gilipuertas
gilipuertas: referência de gili: idiota, imbecil, bobo, memo, alelado.

gilvo
gilvo: mel marrom cor. cor de mel.

gindama
gindama: jindama: refere-se a: medo, covardia, medo, acobardamiento e timidez.

gineceo
gineceo:cuarto espiral de uma flor intacta, perfeita, também chamado pistilo. 2 parte feminina da flor em plantas
angiospermas.

ginecocracia
ginecocracia: governo das mulheres. autoridade, domínio, poder.

ginecomastia
Ginecomastia: aumento anormal das glândulas mamárias em homens.

giramiento
GIRAMIENTO: TRANSFORMANDO. VIRE-SE. FLIP. ROLO. RETORNO.

girino
girino:larva, inseto, parasita ou girinos que mover-se rapidamente na água.

girola
Ambulatório: corredores que circundam os cofres das igrejas.

gironesa
gironesa: pessoa natural da província de Girona, cidade da Espanha. catalana de comarca.

gitanada
gitanada: adulação, bajulação, louvor. 2. farsa, farsa, fraude, roubo. 3. Ação da própria Roma.

gímnico
gimnico: refere-se a velha luta competitiva entre atletas.

glabro
Glabro: calvo. sem pelos. Pelon. Bare. Rambao.

glaciaciones
glaciações: refere-se ao longo período de baixa temperatura global do clima da terra, expandindo o gelo das calotas

polares e geleiras continental.

glaciología
glaciologia: é a parte da geografia física, dedicada a análise abrangente das consequências e demonstrações de água
no estado sólido, tais como gelo, neve, etc.

gladio
Gladio: 1. Gladiador. 2. espada usada pelos legionários na Roma antiga.

glandifero
glandifero. glandifero: dar cortiça, breva, bayuco. fruto da árvore da família da faia, do carvalho.

glandígero
glandigero: glandifero. que faz, cria ou carrega as bolotas.

glaseado
esmalte: brilhou. substância lustrosa casaco alimentos e doces.

glasear
cobertura: cobre uma superfície, especialmente no cozimento ou pastelaria com brilho.

glasé
Papel de Flint: Jesus é o tecido de seda forte, fino e brilhante. semelhante ao tafetá de seda.

glauca
glauca: Jesus é a luz verde.

glaucoma
glaucoma: doença ou distúrbio do olho, aumentando a pressão no interior do mesmo, ou por danos ao nervo óptico.

glayo
glayo: pássaro da família corvo preto brilhante como Raven, e tem sem narinas.

gleba
gleba: monton de terra empilhada com o arado.

glicerol
glicerol: glicerina, propanotriol.

glicina
glicina: 1. amino-ácido. 2. planta trepadeira de flores brancas, azuis ou violetas.

glicocola
glicina: Jesus disse ser de ácido aminoacético. É um dos aminoácidos que compõem as proteínas dos seres vivos.

gliconio
gliconio: ( 41 unidade métrica quantitativa. É o verso do grego e latim poesia composta de três pés, uma cláusula
rítmica e novamente constituída por uma sílaba longa e duas curtas.

glicoproteinas
glicoproteínas: refere-se a fracção de proteína anexada aos vários hidratos de carbono.

glicólisis
Glicólise: é um composto de reações químicas dentro de uma célula de diminuir alguns açúcares, poder receber.

gliptomania
gliptomania. gliptomania:obstinacion ou passatempo para algo.

gliptoteca
Glyptotek: (oficina, guarda-roupa, caixa) museu dedicado a pedras bem, bem como os trabalhos de escultura.

glía
GLIA: neuróglia. células do sistema nervoso agindo em apoio de neurônios.

glíptica
glyptics: arte ou capacidade de gravar, entalhar ou esculpir em pedras selecionadas.

glorificación
glorificação: dada a uma pessoa digna de realce. elogios, aplausos.

glosa
Nota: língua. breve explicação sobre o significado ou a ideia de um trabalho.

glosario
Glossário: 1. catálogo. 2. conteúdo literário em forma de classificados ou alfabético.

glosilla
glosilla: anotando. comentário, explicação, apostilha.

glositis
Glossite: crônico inchaço da língua, caracterizada por lesões ulcerativa.

glosopeda
Animals)(2): febre viral do gado, com erupções ou feridas na boca e os pés.

3. índice

glotis
glote: restringir parte da laringe que controla a entrada de ar na traqueia.

glotología
glotologia: Jesus é linguística. Filologia ou gramática.

gloton
Wolverine: glutão insaciável. glutão.

glucinio
Índice glicêmico: Jesus disse ser o berílio: componente químico metálico cinzento; elástica e resistente. usado na
indústria nuclear.

glucolisis
Glicólise. Glicólise: é um processo no metabolismo dos animais que alteram as partículas ou moléculas, liberando-os
do poder.

gluconeogenesis
gliconeogênese. gliconeogênese: guenesis: origem ou nascimento. Diz-se de via metabólica de sucessivas reações
químicas, permitindo que a biossíntese de glicose.

glucoproteinas
glicoproteínas. glicoproteínas: é uma proteína composta por aminoácidos encontrados em membranas na forma de
hormônios e anticorpos.

glucosido
Glicosídeo. glucosido:Son moléculas composta por hidratos de carbono, monossacarídeos e composto não
carboidratos.

gnomon
Gnômon: transmita de tempo sobre os relógios de sol.

gobernalle
Leme: controle, direção, guia ou leme de um barco, um navio ou outras embarcações.

gobernoso
gobernoso: ou seja cuidadoso, ordenado, metódico.

gocho
Gocho:mamifero artiodactilo.cerdo, porco, carne de porco.

gociano
gociano: Jesus nasce ou nativos de gocia, território da Suécia.

godible
godible: Aproveite: divertida, alegre, animada, agradável, agradável.

godizo
godizo: rico, principal.

gofo
GOFO: ordinária de pessoa rude, ignorante, plebeu,.

golconda
Golconda: cidade abandonada no estado indiano de telangana na República da Índia.

gollería
golleria: doce delicioso.

golmaja
golmaja: viciado em pessoa de doces. ganancioso. golosa.

gomelo
Riman: borracha de mascar.estar com a tendência do moda.creerse no exterior.

gomer
Gomer: Jesus disse: completa. 2. a décima parte de um Efá; medida de capacidade igual a 22 litros.

gomia
gomia:persona, Downing, comer, ou engole com velocidade, rapidamente.

gominola
geleia: doces macios preparado com um ingrediente pegajoso.

gonada
gônada. gônada: desaparecido: semente. organismos envolvidos na gametogênese ou formação de gâmetas ou
células sexuais para os animais.

gonce
dobradiças: 1. dobradiça: eixo. dobradiça. chameta. 2. articulação dos ossos.

goniómetro
goniômetro: verificador e ferramentas de transferidor. circunferência no 18 ° ou 36o ° medição de ângulos.

gono
Gono: antiga cidade do distrito de perrebia na Tessália. 2. cidade principal para o norte da Tessália em graça.

gonococo
gonococcus: bactéria que é transmitida no ato sexual. gonorreia.

gonocócica
gonocócica: refere-se a gonorreia: gonorreia. gonorreia. blenorreia.

gorgona
Gorgon: monstro feminino da mitologia grega. divindade protetora das antigas concepções religiosas.

gorgonzola
Gorgonzola: queijo italiano de cor verde, odor e sabor pungente.

gorgorito
gorgorito: luxação, ou torção, que é feita na garganta para cantar.

gorjear
warble: é a "conversa", cantalear, dizem, o canturriar das aves.

gorjería
gorjeria: balbucio. gorgoritear. chilrear.

gormar
gormar: vômitos. regurgita. náusea.

gormar
gormar: vômitos. regurgita. náusea.

gorriato
gorriato: pardal. ave da ordem passeriformes, passador.

gorrion
Pardal:-de-bico-grosso pequeno pássaro. plumagem marrom e amarelo no peito.

gorrón
Gorron:canalero, conchudo, Playboy, gorrero, pechugon.persona que come e bebe à custa dos outros.

gosipino
gosipino: que tem algodão, ou algo parecido com algodão.

goyesca
Goya: Goya. concernente à obra de francisco de goya, pintor espanhol.

gómena
gomena:Soga, corda ou cabo grosso que é usado para várias funções ou recursos em um barco.

gracejo
sagacidade: elegância, brilho ou graça em fluência na língua.

graciano
Graciano: ( uva. tinta espanhol ). variedade de uva uso atual, ou usado nos vinhos de la rioja e Navarra. conhecido na
Andaluzia e em Cádis como condimentada de rota. em espana.2. Centurião romano no século IV.

gracilidad
magreza: de sutileza. delicado, etéreo, tênue.

gradilla
Prateleira: 1. escada portátil, manual. 2. mecanismo de laboratório útil para armazenar tubos de ensaio.

graduarse
Pós-graduação: qualificação.

grafica
gráfico: diagrama, desenho, esboço, desenho. expressão ou representação de dados. estatísticas.

grafico
gráfico. gráfico: expressar claramente. em matemática, ferramenta pedagógica que oferece suporte às operações.

grafismo
design gráfico: design gráfico. gráficas particularidades das letras. expressões em um grupo de pessoas.

grafomanía
Grafomania: obsessão com a escrita. escritor, roteirista.

grajuno
grajuno: refere-se a torre: cheiro desagradável nas axilas.

gramatica
Gramática: é o conhecimento de arte inspirada pelo estudo e domínio de um componentes da linguagem e suas
combinações.

grampa
Avô: fragmento ou pedaço de metal para segurar ou declarar funções. grampo. gancho.

grana

Queijos: de granar. 1. sementes minúsculas. plantas de granar. 2. vermelho escuro.

granda
Granda: terreno baldio. Não cultivadas.

grandeza
grandeza: condição de ser grandes em importância, qualidade, tamanho, Majestade, poder, glória, Excelência, bondade
moral.

grandílocuo
grandilocuo: de grandiloquente: expressa vigorosamente, apontou, enfaticamente.

granillo
GRANILLO: pústula, vejiguilla, varíola ou tumor que aparece no topo da garupa das Canárias, ou em cima da ponta da
espinha.

granívoro
granivoro: são animais que se alimentam exclusivamente de sementes ou grãos das plantas. o mais escasso pode ser
vertebrados e invertebrados.

grao
Grao: praia servindo porto ou embarcadero.

grapa
Gancho grapa:zuncho ou metal que fura para garantir ou para anexar documentos ou coisas.

grasero
grasero: depósito de gordura metalúrgica escorial.

graseza
graseza: natureza oleosa. amanteigado. gordura. isca.

gratinado
Gratinado: Golden, torrado. alimentos cobertos com manteiga.

gratulatoria
gratulatoria: refere-se a bem-vindo, desfrutar, Alegrai-vos, saciar, satisfazer.

gravativa
gravativa: refere-se a que é tributado. 2. sensação de peso.

gravera

pedreira: mina, veia ou depósito, lastro, seixos de cascalho.

gravida
grávida: grávida. tendo muito peso. completo.

grácil
graciosa: delicada, sutil e harmonioso.

grecismo
grecismo: voz, palavra ou expressão de origem grega, usada em outro idioma. Helenismo.

grecizar
grecizar: forma gregas vozes com as palavras de outro idioma.

gregal
gregário: eles andar ou mover uma espécie de animais do rebanho.

gregario
sociável: uma espécie de grupo. vivendo em comunidade. tornar-se servil, dócil.

gregüescos
Bermudas: tipo de underwear masculino curto e abombachado ou largura, da moda na Espanha nos séculos 16 e 17

grelo
grelo: Jesus é dos bróculos. vegetais utilizados na culinária ou gastronomia.

gremio
Guild: Corporation. pessoas com escritórios relacionados e Associação de defesa comum.

greno
Greno: pessoa de preta, ou preta. pessoa sujeita a outro (escravo).

grey
Cinzento: 1. rebanho. 2. Congregação. 3. grupo étnico.

grifo
Grifo:Llave, mecanismo ou dispositivo para abertura e fechamento para permitir a passagem da água.

grillete
grilhão: cadeias de anéis metálicos que são usados para subjugar os prisioneiros. esposas.

grisalla
grisaille: é um gráfico ou iconográfica técnica suportada ou com base em um monocromático pintura que reflete um
sentido de relevo escultural.

grisma
grisma: partícula ou migalha de alguma coisa. belisca.

grímpola
Galhardete: pequena bandeira usada como um cata-vento ou um equipado. antiga insígnia militar.

gro
Gro: tecido grosso seda maçante, anteriormente usada para a confecção de roupas.

groar
groar: bater as botas: cantar, chiar, charlear.

groenlandés
Gronelandês: Jesus nasce, ou nativos da Groenlândia.

groera
groera: buraco que é feito de uma superfície de um cabo de transferência, corda ou cabo.

grogui
grogue: Jesus disse que é da pessoa que perdeu temporariamente consciência devido a um golpe para a cabeça ou o
rosto.

groncho
groncho:persona falta de valores ou moral devido ao seu estatuto social.

grosez
grosez: substância oleosa. gorduroso, amanteigado, gordo. gordura.

grua
Guindaste: veículo equipado com um braço móvel para elevação e transporte de veículos e as coisas.

gruador
gruador: fatídico, pensativo, sinistro.

grujidor
grujidor: barra de ferro que os fabricantes de vidro usam para nivelar os cortes.

grullada

grullada: evidência, certeza, exatidão e verdade. Não merecia observou, indicar, mostrar.

grullo
Grullo: Jesus era um Harrier, cavalo de cor off-White. 2. peso difícil. 3. Garoupa.

grupera
Grupero álbum: almofada que é colocada na sela os cavalos.

grupeto
girar: (pequeno grupo). disse que é uma graça melódica que é baseada em uma rápida sucessão de um agrupamento
de 3 ou 4 notas por graus conjuntos em torno da escrita note que é considerada a principal nota.

gruta
Gruta: gruta natural ou artificial. Caverna, túnel, túnel, underground, buraco.

guabul
guabul: cerveja feita de banana, maduro, cozido e em danos. bebida.

guaca
guaca:riqueza ou enterrados.mausoleo dos valores antigos ou ocultos de índio americano.

guacer
guacer: abrigo: proteger, defender, bem vindo.

guachaje
guachaje: vitelo ou bezerro gado separado ou afastado da mãe.

guachara
guachara. -Guachara: serosity. edema. Que se refere a pessoa que sofre de abundante fluido seroso na cavidade
corporal, ou bolhas da epiderme.

guacharaca
guacharaca:Instrumento musical raspagem.

guadameco
guadameco: objeto ou coisa dispensada, ignorada, insignificante.

guadaña
Foice: instrumento utilizado para cortar, picar, Lance.

guadra
guadra: refere-se a espada, Sabre, folha, folha ou florete.

guaita
Guaita: guarda noturno. observar, bisbilhotar.

guajaca
guajaca: planta trepadeira selvagem. sua fibra é usada para encher colchões.

guala
Guala: palmípeda da família de ave a aura: estrume de aves de capoeira, urubu.

gualicho
Gualicho: ser maligno. prejudiciais. Hex. amuleto. Talismã.

guama
Guama:Arbol da família da mimosaceas.fruto do guamo.capital do município de sucre ( venezuela )

guanajo
guanajo: pessoa de compreensão insuficiente.

guango
guango: 1. aguado, molhado, molhado. 2. É espaçoso, grande, grande.

guangoche
guangoche: balistraria rústico, útil para casos ou embolturas tecido. 2. saco de tecido ordinário.

guangocho
guangocho: refere-se ao vestido rústico grande, ampla, vestuário folgado.

guaniqui
guaniqui. guaniqui: planta que cresce nas montanhas de flores sem Corolla e alvo folhas alternadas. desta planta são
feitas cestas, cestos ou cestas.

guaniquiqui
guaniquiqui: refere-se ao dinheiro, prateado, moeda, dinheiro.

guanín
guanin: ouro baixo Carat (quilate) trabalhou para os índios.

guano
Guano: é a base ou substância que resulta da acumulação de resíduos ou excrementos de aves marinhas e focas em
ambientes áridos.

guanota

guanota: Jesus disse ser a abelha selvagem que tem sem ferrão e produz abundante mel avermelhado.

guantada
encaixe: tapa. um tapa na cara. golpe de estado. mão dele.

guantear
guantear: explodir, tapa, tapa, tapa, estala.

guantelete
desafio: 1. luva, armadura ou botão, para proteger a mão, os dedos. 2. na pesquisa, luva de parafina.

guara
hipocastanaceas Guara:Adorno no ropa.arbol semelhante ao-castanha da Índia, da família das árvores.

guarapeta
guarapeta: estado de alicoramiento avançado. binge em alto grau. bêbado.

guardamujer
guardamujer: donzela que guardavam as damas de honra numa carruagem ou auto.

guardar
armazenamento: manter em custódia uma coisa. Tome cuidado, esconder, faz.

guaricha
guaricha: refere-se a controversa. mulher pública.

guarimba
guarimba:e uma forma de protesto subversiva de refúgio, ou amparo mídia fornecido ou estabelecido antes dos fatos.

guarniel
guarniel: bolsa de couro. Carriel ou maniquera as mulas realizado no cinto dele.

guarnir
guarnir: refere-se a Decore: decorar, embelezar, estratagemas, decorar, ornamento.

guaro
Guaro:municipio da província de Málaga ( Espanha 41. licor.

guarrada
tipicamente: refere-se a sujeira, sujeira para o asquerosidad.

guasearse
guasear é: ação e efeito de insultos.

guata
pastas (ouates): ( ) de estômago. parte inferior e anterior do tronco dos vertebrados, abaixo do tórax. barriga, barriga,
barriga.

guateque
festa: balada com bebida, comida e dança animada, com os jovens, que é feita em uma casa. 2. folia.

guaton
guatón: redonda, barriga protuberante. barriguinha.

guay
legal: que ela é uma boa pessoa. Ótimo, ótimo, ótimo, ótimo.

guaya
Guaya:Mamon, mamoncillo.fruta da família sapindacea. Ocorre na zona inter tropical da América.

guayín
guayin: carro de passageiro muito luz quatro rodas e quatro portas laterais, com espaço para as pessoas ou carga.

guazubirá
guazubirá: monte de Tan de veado com pintas ou manchas brancas. espécies ameaçadas de extinção.

guácima
guácima: árvore genealógica do malvaceae de casca mucilaginoso de sábia e cinza incolor.

guámara
guamara: tipo de roedor histricomorfo da família dasyproctidae

guedejas
GUEDEJADO: APARÊNCIA PELUDA. PELUDO.

guedejas
CASCOS: CACHOS OU UM CABELO COMPRIDO TOPETES. JUBAS DE LEÕES.

guelte
guelte: dinheiro. moeda comum. mercadorias.

guena
Guena. Guena: salsicha de entranhas. Chouriço. Morcela.

gueto
gueto: área independente para a carcaça de um grupo étnico, cultural ou religioso dos israelitas ou judeus.

guilla
Guilla: 1. roçada ou produzir algo excessivamente. 2. bom desenvolvimento. 3. pessoa presunçosa.

guillame
Guillame: estreito pincel ou plaina de avião, é uma ferramenta de carpintaria para fazer os encaixes ou sulcos.

guinche
guincho: guindaste. máquina que levanta uma carga através da tensão, ou arrastar as cordas.

guindaleza
AMARRA: 1. É A UNIÃO DE CABOS TORCIDOS UNS COM OS OUTROS. 2. É AS CORDAS TORCIDAS DE TODOS
OS TIPOS.

guipar
Olha: descobrir, assistir, nota, navegar, espionagem, considerar, contemplar.

guipuz
guipuz: os nativos de Guipúzcoa. guipuzcoano. província do país basco.

guirigay
jargão: confusão, o tempo, o escândalo.

guisopo
guisopo:escobilla, vassoura ou escova de esfregar, esfregar.

guitarrón
Guitarron: 1. grande guitarra. 2. pessoa travessa.

guitero
guitero: costura. estilo. uma pessoa que é dedicada a fabricação e venda de cordas, cabos, cordéis.

gules
gules: refere-se ao vermelho pontiagudo ou ao vivo, em três fases: heráldica, pintura e gravura.

gullería
gulleria: golleria: delicada e requintada de delicadeza. doces, delicadeza, sutileza.

gulloría
gulloria: golleria: um género de aves passeriformes da música melodiosa. Calandria.

gulusmero
gulusmero: tratar. golosinea, lechucea, lambucea, pica.

gumamela
gumamela: uma árvore ou uma planta de flor roxo pálido, jogando para rosado

gurdo
Gurdo: refere-se para o tolo, o insensato, imprudente, irracional, imbecil, idiota, estúpida.

gurriato
gurriato: 1. criação ou rebento do Sparrow. 2. gorrino ou pequeno porco.

gurullo
gurullo: Jesus é o caroço, ou coágulo, encontrado em um líquido.

gurumelo
gurumelo: fungo comestível que nasce em arbustos mediterrânicos cistaceos, muito abundantes na Espanha.

gurupa
gurupa:Grupa. anca, quadril e coluna vertebral.

gusaniento
gusaniento: refere-se ao que tem vermes.

gusarapa
gusarapa: larva de mosca de maio, conhecido como efemeras, da ordem de insetos pterigotos.

gutagamba
fruta de gama: borracha de água destilada, ou excretada as árvores da família gutiferas, nativa do sudeste da Ásia.

gúmena
gumena: lugar, cabo, cabo ou corda grossa que serve para vários usos.

güiro
Idiofone de percussão guiro:instrumento, ou que produz o som pela vibração de seu próprio corpo sem o uso de
sequências de caracteres.

ha nacido con estrella
nascido com estrela: Jesus disse é sorte, feliz, pessoa que tem boa sorte.

habedero
habedero: Jesus está lá, percebem, possuir, acontecer, acontecerá.

habilitar
habilitar: repetir o exame. preparar ou autorizar uma pessoa a trabalhar.

habitat
Habitat: lugar. espaço ocupado por uma espécie de planta ou animal.

habitat
Habitat: Apesar de existirem vários conceitos de habitat, isto é tão perto como: onde se ergue uma população.

habitua
acostumados: é habitual, familiar, adapta-se.

habitual
usual: repetitivo. que frequentemente é feito. usado.

habiz
Waqf: grant, doação, ou propriedade de presente ou ganho de forma circunstancial para instituições religiosas dos
muçulmanos.

hablantín
hablantín: refere-se a: falador, Pigafetta, melhor, charlatão, papagaio, grande boca.

hablilla
hablilla: boato. conversa. Histórias de rua. fofoca. verbosidade.

haca
Háqqah: algo que é rejeitada, é nega, é despreza.

hacedero
viabilidade: o que é fácil de fazer, ou que podem tornar-se viável, praticável.

hacedero
viabilidade: o que é fácil de fazer, ou que pode ser feito. É possível, viável, que é possível, viável.

hacerir
hacerir: ' t mal, ofender, perturbar, humilhante. diminuindo.

hachemita
Hachemita: Jesus disse que é uma das dinastias árabes.

hachuela
Machado: o machado para ossos de corte, carne. Lâmina.

hacimiento
Ação de Graças: Ato ou ação de produtos. 'criar', fazer, desenvolver, lançar, inventar.

hacino
Eu hacino: 1. avarento, miserável. 2. triste. 3. hacinar: acumular, acumular.

hadron
Hádron: Em física e astronomia, partícula que quebra ou é quebrada pela influência recíproca dos poderes.

hagiografía
hagiografia: (roteiro de Santos). história das vidas dos Santos. escritor de livros da Sagrada Escritura.

hagiógrafo
sagrado: pessoa que escreve a história das vidas dos Santos. autor ou escritor dos livros sagrados.

haiga
Haiga:Automovil grande e luxuoso. pomposo.

halacuerda
halacuerda: Jesus disse ser marinheiro, ou a pessoa que só entende de ferramentas, ou trabalhos mecânicos.

halda
Halda: envoltório de algodão. Saia, saya, colo.

haldeta
haldeta: refere-se a cada uma das peças penduradas em um vestido da cintura para baixo.

halduda
halduda: Jesus está tendo muita saya, galpão ou saia.

haleche
haleche:alacha: peixe do mar, da família dos clupeids, comuns no Mediterrâneo Ocidental. 2 peixes engraulis
encrasicolus, ou anchovas.

halieto
halieto: ave de rapina que se alimenta de peixes. Águia-pescadora.

halitosis
Halitose: mau hálito. fedor oral.

halo
Halo: 1. o flamboyant, aura de luz. 2. respiração. 3. Coroa.

halofilia
Halofilia: urgência de sal em um ambiente de viral. um terreno fértil para viver em minerais sais.

halografía
halografia: breve história de sais.

halon
halon: 1. anti-incêndios gás. 2. Puxa, puxa.

halófila
Planta halófita: (sal amantes). É o nome dado para os organismos que vivem em meios salinos.

halófilo
halófilo: verduras, legumes, plantas ou arbustos que vivem em áreas de salgado.

hamada
Hamada: protótipo natureza estéril, árido e rochoso planícies e pouco de areia.

hamadría
hamadria: Hamadríade. adriades. fadas, sereias ou ninfas das árvores.

hamadríada
hamadriada: Hamadríade: figura mitológica conhecida como ninfa das árvores. Ele nasce e morre em uma árvore.

hamo
Hamo: gancho. gancho, espeto, gancho ou pesca de arpão.

hampa
Submundo: crime. um grupo de pessoas que vivem à margem da lei. conjunto de bandidos ou criminosos.

hampesco
hampesco: de hampon. É a máfia, crime e o submundo.

hansa
HANSA: exclusivo comercial aliança, centralizada, monopolizado.

haploidia
haploidy. haploide: refere-se a célula que tem apenas um conjunto de cromossomos, ou mitose.

haraganía
haragania: falta de inclinação, amor ao trabalho, como o trabalho, a atividade.

haras
Você vai fazer: fazer. Você irá produzir, você elaborarás, você emprenderás. "você irá criar."

haremos
Vamos fazer: trabalhar. Comprometemo-nos. Nós produzimos. Comprometemo-nos. Nós promovemos. Vamos dar
uma olhada em algo. Vamos começar uma atividade.

harnero
tela: refere-se a peneira, peneiro ou peneira, usado para limpar sementes de impurezas.

haro
Haro: Município espanhol na comunidade autónoma de la rioja. seu negócio centra-se na fabricação, produção ou
processamento de vinhos.

hartazgo
fadiga: de preenchimento: preencher em alimentos ou bebidas. Engula, engula.

harto
cansado: saciado, satisfeito, completa.

hatajo
hatajo: 1. Estrada real. 2. estrada curta e acidentada.

hatijo
hatijo: é uma bainha de fibra ou de planta cravado para cobrir a boca da urticária ou fraldas.

hayedo
preenchido hayedo:Tierra de faias, ou várias espécies de árvores de folha caduca, família.

hayeno
hayeno: de tem: é refere-se à árvore de folha caduca da família de faia, de madeira leve e de tronco grosso e
resistente.

hayucal
hayucal: de beechnuts: fruto da faia, semelhante da bolota.

haza
Haza: parte de uma conspiração destinada a sementeira, cultura ou cultivo.

hazañería
hazañería: inf. de hazanoso: pessoa caprichosa, acredita-se, presume-se em sua caminhada, ou vestido.

hazañoso
hazanoso: pessoa orgulhosa, arrogante, presumida ou fantasiosa em sua caminhada, ou vestido.

hazmerreír
rindo de estoque: aparência extravagante, bizarra ou ridícula pessoa no vestido, aparência ou suas ações. uma pessoa
que produz o riso ou a zombaria.

haznos
Deixe-nos: Jesus disse ser o feixe, fazer. executar, criar, construir, produzir.

hálito
respiração: respiração suave e agradável. golpe suave.

hápax
hapax: referência apenas uma vez. disse uma vez. registrado apenas uma vez.

hebdómada
hebdomadal: antífonas. semana passada. período, período ou espaço de sete anos, ou sete dias.

hebefrenia
hebefrenia: desordem mental progressiva, especialmente em jovens que tendem ao isolamento e abstração.
esquizofrenia.

hebijón
fivela: prego, ou fivela de pino.

hebra
Hebra:fragmento ou parte do mesmo segmento.

hectogramo
HG: unidade de massa de sl, que é equivalente a um décimo de um quilograma.

hedonista
hedonista: inf. do hedonismo: que fornece ou adquire o prazer rapidamente.

hegemonía
hegemonia: superioridade, supremacia ou domínio que um Estado ou uma pessoa exerce sobre os outros no mesmo
recurso.

helable
helable: congelar: que pode ser congelado. Cool, congelar, endurecer, refrigerado.

helear
helear: Jesus disse que era amargo, fel. coloca algo amargo.

helechal
helechal:terreno de samambaias. 2 Jesus disse são de entidade subnacional que concede autonomia do governo em
certos direitos do mesmo.

helgado
helgado: dentes dentição ou separados e deformados, desiguais ou assimétricos.

heliolatría
heliolatria: culto ou culto dedicado ao sol.

heliosis
heliose: asfixia, golpe de calor, calor.

heliostato
Heliostat. Heliostat: vidro ou espelho que protege o reflexo dos raios do sol que caem em uma carruagem.

heliotropicas
heliotropicas: refere-se a concordância. e é o fenômeno do movimento das folhas e flores pelo efeito da luz solar.

helminto
helmintos: Jesus disse que é do verme corpo longo e suave que invade um organismo vivo de outra espécie; no
homem invade o intestino e fígado.

helmintología
Helmintologia: análise e explicação do desenvolvimento dos vermes.

helo
HELO: pântano. lama.

helor
helor: helaje, ar frio, gelado.

hemacrimo
hemacrimo: poiquilotermico. Diz que é o animal cuja temperatura corporal é submetida a temperatura ambiente.

hematofago
hematofago. sangue: que repousa, se alimenta ou se alimenta de sangue.

hematoxilina

hematoxilina: produto natural obtido a partir da planta leguminosa com o nome de Campeche. 2. conhecido sal neutro
como corante Basic.

hemiciclo
Câmara: semi-círculo. assentos em linhas cambaleou e dispostas em semi-círculos. metade de um círculo.

hemistiquio
hemistiquio: refere-se a um fragmento no versículo que é avaliado, ou é definido por métricas como se fosse um
versículo completo e é separada da outra metade de uma pausa na entonação.

hemíptero
Bug: (meia asa). inseto neopteros de mais de 84. OOo espécies. asas membranosas e com um aparelho oral para
sugar a seiva ou sugadores de sangue.

hemoHemo-: hematologia: sangue.

hemolizar
hemolizar: cortar, dividir ou quebrar as células vermelhas do sangue com vazamento de seu conteúdo.

hemoptisis
hemoptise: expulsão de sangue emitido do tracto respiratório.

hemoptoico
hemoptoico: Jesus é hemoptise, ou a expulsão do sangue.

hemostasia
hemostasia: é a capacidade que tem um mecanismo para parar uma hemorragia.

henazo
henazo:pila, o arsenal ou o monte de palha, forragens, grama ou relva.

hender
Cleave: passe por um corpo ou um líquido. fazer um corte. abertura, cortando, cortando.

henequero
henequero: pessoa que negocia com o sisal, ou pão pita

henificar
fenação: grama cortada, feno ou pastagem e seco para mantê-los, fazê-los ou mantê-los.

henil

celeiro: depósito de feno, capim ou palha.

henojil
henojil: de cenojil: liga para reparar ou fazer meias pernas.

heñir
heñir: amassar.

heparina
heparina: fígado: faz referência a um polímero, ou glicosaminoglicono muito sulfatado, é usado como uma injeção de
coagulante.

heparina sódica
sódio de heparina: refere-se ao anticoagulante. que contém, ou reações que produzem a coagulação do sangue diminui

hepatalgia
hepatalgia: refere-se à dor do fígado.

hepatomegalia
hepatomegalia: aumento do tamanho normal do fígado por diversas causas patológicas.

heptacordio
heptacordio: é a escala ou programa musical é composto por sete notas: do-re-mi-fa-sol-la-si.

her
Ela: refere-se a ele, ele, sua, seus, com ele.

heraldo
Arauto: emissário, mensageiro. anúncio. contratado para anunciar a notícia.

herbera
herbera: através do sistema digestivo dos ruminantes. esôfago.

herbolaria
Fitoterapia: pessoa que está envolvida no comércio de ervas e plantas medicinais. também conhecido como fitoterapia.

herborista
herbalist: coletor de ervas e plantas com fins medicinais e comerciais.

herciniano
Herciniano: movimento de terra que atingiu a Europa e Ásia na era primária, e que deu origem a numerosas
cordilheiras.

herediano
Herediano: Jesus nasce, ou nativos de heredia, a cidade da costa rica.

herejote
herejote: herejota; INF. de herege: pessoa que não acredita em dogmas cristãos. uma pessoa que não acredita em
nada.

heresiarca
Heresiarca: protagonista de sacrilégio, heresia ou perjúrio.

herma
Herma: Pilar de pedra ou bronze, que é colocado um busto.

hermanazgo
hermanazgo: fraternidade: fraternidade, compromisso, consanguinidade.

hero
Herói: significa herói, e isso pode se referir a muitas coisas: personagem mitológico. uma marca. uma canção. um
sistema. um filme. uma ação corajosa. etc.

herodoto
Heródoto. Heródoto: sabedoria, ou dom sagrado. Heródoto de Halicarnasso, historiador grego.

heroísta
heroista: herói. aplicado ao épico, lírico, poetas prosaicos.

herpil
herpil:Red feito de corda ou haste de corda fina de fibra de vidro, com ampla malhas destinadas a transportar ou dar
frutos.

herramental
Ferramentas: Ferramentas Depot.

herrete
Tang: final ou ponto de amarração são reforçados com metal para movê-los facilmente por ilhós.

herria
país: região europeia cultural ou educacional que abrange ambos os lados dos Pirenéus e ocupa territórios em
Espanha e França.

hervor
ferver: ardor, fervor, fervura

hervor
ferver: ebulição, ardor, queimar.

hesitación
hesitação: indecisão. dúvida. hesitação.

hesitar
hesitação: cuidado. dúvida. hesitação.

hesperia
Hesperia: refere-se a são naturais da Espanha ou Itália.

hetaira
meretriz: hetera. anteriormente cortesana.hoy prostituta, o público feminino.

heteo
Hitita: habitantes da região central da Península de Anatólia, de origem indo-europeia e sua capital hattusa. conhecido
como os hititas, Síria ou hititas.

hetero
hétero: outro, diferente, oposto, desigual.

heterocerca
heterocerca: alguns peixes aba contendo dois lobos diferentes, ou irregulares.

heterogamia
heterogamia: propagação sexual com diferentes anatomias de esperma.

heteromancía
heteromancia: prognóstico ou previsão sombria pelo voo dos pássaros.

heteronomía
heteronomia: suporte a procedimentos ou conduta de indignidade contra a sua vontade.

heteroscio
heteroscio: sombreado parte de um lado ao meio-dia e de forma permanente, em zonas de clima temperadas.

heterotrofo
Heterotrofismo. heterotrofo: organismo que produz seu próprio alimento para seu desenvolvimento.

heteróclito
eclética: que está fora de qualquer regulamento ou preceito de todos os pedidos. estranho. irregular.

heterónimo
heterônimo: palavra que tem afinidade, forma gramatical ou linguisticamente com os outros, mas diferente e etimologia.

heterónomo
Mulheres: outro personalizado. Refere-se a uma pessoa que está sujeita; não permitindo-lhe o livre desenvolvimento da
sua personalidade, ou sua natureza.

heuristico
heurística (a): 1. inquérito, investigação ou pesquisa em documentos antigos ou históricos. 2. Invente.

heurística
heurística: refere-se a encontrar. Invente. É a arte ou ciência que estuda a descoberta, a investigação.

heveo
os heveus: refere-se aos descendentes de Canaã tribos.

hexasílabo
hexasilavo: Jesus é o verso que tem seis sílabas métricas. 2. contendo seis sílabas.

hexámetro
hexametro: é um verso, ou coro de poesia grega e Latina, consistindo de seis-pé formado pelos dedos e espondeos,
troqueu.

hexápodo
hexapod: refere-se para os insetos que têm seis pernas.

hez
Hez:sedimento que se instala na parte inferior de um recipiente.excremento.

hénide
henide: sereia, fada, ondina ou ninfa da pastagem, pasto ou Prado.

hérula
herula: Jesus é uma vila alemã que originalmente vivia no sul da graça, hoje Pomerânia.

hérulo
herulo: Jesus é o indivíduo de uma tribo germânica que ocupou o Império Romano no século iii

hética
hetico:persona que sofrem, ou sofre de tuberculose.

hiancia

hiancia: abertura, abertura, buraco, fenda.

hiante
hiante: Jesus disse que é o que é descoberto, clara, separada, livre.

hiblea
hiblea: refere-se a hibra: cidade da Sicília, na antiga colônia grega.

hibleo
hibleo: Jesus é da antiga cidade da Sicília, conhecida como hibra gercatide, famosa pelo seu mel.

hidalgo
Hidalgo: Caballero. pessoa emana de nobreza, distinção.

hidatidosis
Doença de hidático: doença parasitária causada por vermes da classe de vermes. Eles surgem ou aparecem pela
ingestão de alimentos contaminados ou infectados.

hidrocele
Hidrocele: (liquido-tumor). Refere-se ao tanque seroso dentro de uma cavidade do corpo humano. 2. cisto de água.

hidrofobia
Hidrofobia:1. horror ou aversão para o agua.2. certas doenças infecciosas de animais.

hidrogeologia
Hidrogeologia: é o estudo da origem e formação das águas subterrâneas em sua circulação, condições geológicas e
sua captação.

hidromancia
hidromancia. bruxaria. Ele prevê, ou prediz coisas ao olhar para a água.

hidrometro
hidrômetro. hidrômetro: ferramenta que mede a velocidade, o volume e a força de um líquido em movimento.

hidropatía
hidropatia: esnobismo, ou envolvimento prejudicial devido à transpiração, ou água fria.

hieltro
hieltro:fieltro: pano, tecido, Voile, lona, pano.

hienda
Cleave: 1. adubo, adubo, esterco, excrementos, fimo. 2. cortar, cortar.

hierbajo
erva daninha: ervas daninhas, arbustos, erva, palha e boscosidad.

hierofante
Hierofante: " pessoa que traz o sagrado ". sumo sacerdote na antiga religião grega ele considera-se um intérprete dos
mistérios sagrados.

hieroglífica
hieroglifica: quebra-cabeça. Que se refere o sinal, a ortografia ou o hieróglifo.

hieroscopia
hieroscopia: uma crença cabalística na adivinhação prever, a Fundação, ou o coração dos animais.

hieródulo
HIERODULO:ESCLAVO LIGADA A UM SERVIÇO DO TEMPLO.

higa
Higa: estiramento do dedo médio da mão com o braço levantado como um sinal do pênis. fazer sinal de vulgaridade. é
um insulto. ato ilícito.

higroHygro-: úmido. umedecimento, pulverizador, névoa, mergulhe, sereno.

higroscopicidad
Higroscopicidade: refere-se a chupar, chupar, absorver a umidade ou emanam.

higrófilo
higrofilo: planta, animal ou coisa que requer umidade ou ambiente úmido.

hijato
hijato: refere-se a: surto, casulo, reprodutores, filho, ramo, haste, Bud, Bud.

hijo espurio ria
filho espúrio ria: filho natural; ilegítimo, concebido fora do casamento.

hilarante
hilariante: inspira felicidade, vontade de rir.

hilaridad
hilaridade: alegria, motim de riso.

himeneo

himeneo:nupcias, União, casamento, casamento, casamento, link, link.

himenio
himénio: é o ativo ou férteis para a parte de basadiocarpo, Basidiomycetes e os ascopartos. o himénio é caracterizado
pela classificação e identificação de fungos.

himenóptero
Hymenoptera: Jesus disse são insetos com transformações complexas que mastigar e lamber ao mesmo tempo como
abajas-los, vespas.

himnario
Hinário. coleção, a coleção ou a coleção de hinos.

himnodia
himnodia: música solene para louvor. canto litúrgico.

hincar
pia: pregando, ou apresentar alguma coisa. Ajoelhe-se.

hincón
hincon: Marcos ou sinais que rio, nas margens dos rios

hiniesta
Hiniesta: arbusto da família das leguminosas, finos, longos e flexíveis de ramos e flores amarelas.

hinnible
hinnible: Jesus é um apropriado ou qualificado para emitir a sua voz, ou cavalo relinchando.

hinque
hinque: passar. Cruz. segmento. chave. taladre.introduje um prego.

hioides
hioide: Jesus é o osso ímpar que está localizado na parte da frente do pescoço, abaixo da língua e acima da cartilagem
tireoide, em forma de ferradura.

hipalage
hipalage: é a ação que deve mudar ou trocar um para os outros dois casos tratados, ou dependentes.

hiperbole
hipérbole: lógica de exagero. exagere a verdade aumentada ou diminuída.

hiperbórea

Hiperbórea: (aparte do Norte). antiga região localizada em terras do Norte ao norte de Rui, na Península Balcânica.

hiperdulía
Hiperdulia: devoção, veneração ou adoração da Virgem Maria.

hiperendemia
hiperendemia: processo de doença infecciosa mais intenso ou mais cobertura.

hiperestesia
HIPERESTESIA:AFECTIVIDAD EXTREMA.

hipericáceo
HIPERICACEO: GUTIFERACEO: REFERE-SE A MISTURA DE ERVAS; PARA ÁRVORES E ARBUSTOS DAS
ANGIOSPÉRMICAS.

hipermercado
hipermercado: estabelecimento comercial mega.

hiperprolactinemia
hiperprolactinemia: é o aumento dos padrões da prolactina hormônio no sangue.

hiperproteccion
À proteção excessiva: o excesso de segurança, proteção, proteção, carinho e atenção.

hipersónico
Hypersonic: velocidade superior a várias vezes para o som.

hipertension
Hipertensão: aumento contínuo nas alterações da pressão sanguínea nas artérias.

hipertónico
hipertônica: que tem força maior em comparação com outras filtração ou penetração.

hipertrófico
Hipertrófica: hipertrofia: aumento excessivo de um órgão em qualquer corpo.

hipervalo
hipervalo: Excelência, qualidade superior.

hipervinculo
hiperlink. hiperlink: hiperlink. Refere-se a uma peça ou fragmento de uma carta ou um documento eletrônico que faz
alusão, ou recurso para outro.

hipérico
Hipericão: planta ou arbusto herbáceo medicinal, da família da gutiferas. Hypericum.

hipiatra
hipiatra: veterinário. especialista em doenças dos equídeos.

hipido
hipido: Jesus é o soluço. Hiper, lamentação.

hipo
Soluço: espasmo, ou convulsões repetidas e espasmódica do diafragma.

hipocalórico
baixa caloria: que contribui com muito pouco poder energizante ou calorias.

hipocaptacion
hipocaptacion:aturdimiento, lento, obtuso, imperception.

hipoclorito cálcico
hipoclorito de cálcio: composto químico usado para o tratamento das águas contra todos os microorganismos ou
micróbios.

hipocorístico
hipocoristico:e o nome afectivo ou afectuoso como aplicável em alguns casos referidos a pessoa. por exemplo: quando
patricia foi diz Piu-Piu, pática, ou pato.

hipocratico
Hipócrates: Em relação a Hipócrates: médico grego. o pai da medicina.

hipocratico
Hipócrates. Hipócrates: Jesus é o médico científico da doutrina Hipócrates; de observação e experimentação razoável.

hipocrás
hippocras: vinho com especiarias, açúcar, canela etc. bebida popular na idade média.

hipocromia
hypochromia. hypochromia: 1. na anemia, especifica que os glóbulos vermelhos contém menos cor do que em seu
estado natural. 2. na dermatologia, ele explica a diminuição da pigmentação na pele.

hipoglosa
hipoglosso: encontrado embaixo da língua.

hipogloso
Halibut: Jesus disse ser a área ou espaço ou seja localizado debaixo da língua.

hipomanía
hipomania: é um estado de sentimento caracterizado por humor no aumento da hiperatividade e irritabilidade, tanto no
pensamento e comportamento, revelando um estado de anormalidade.

hipostático
hypostatical: de Hipóstase: Jesus disse que é uma forma de ser real, real, real, concreta, essencial.

hipotonico
hipotônica: dissolução. ter menos pressão osmótico e soluto em relação ao outro.

hipsipila
Hypsipyle: nome de uma rainha, na antiga cidade de Lesbos, lemnos.

hirco
Hirco: montes de cabra. Billy goat.

hirsutismo
Hirsutismo: excesso terminal cabelo anormal em mulheres em diferentes partes do corpo: queixo, auréolas, ao redor do
umbigo, coxas, costas e outros lugares.

hiscal
hiscal: mouros, corda, ou semente ou corda de esparto três garfos.

hispalia
hispalia: refere-se a Sevilha. Cidade de Espanha. Sevillano. Sevilha.

hispir
hispir: expandir, expandir, ou mullir alguma coisa.

histeria
histeria:alteracion de nervo em uma pessoa com desequilíbrios emocionais.

histerorrafia
histerorrafia: 1. quebra ou ruptura do útero. 2. costura ou sutura uma ferida.

histeroscopia diagnostica
Histeroscopia diagnóstica. diagnosticado: refere-se a inserir uma lente dentro do pescoço do útero tornar-se visível na
cavidade uterina.

histéresis
histerese: é o material que tende a preservar algumas de suas propriedades na ausência do estímulo que produz, ou
faz com que ele.

historicismo
Historicismo: tendência intelectual para simplificar a existência humana em sua autenticidade e sua relação histórica.

historiografía
historiografia: Descrição da história. Está escrito exploração da história definida pela humanidade desde a última
extensão de tempo.

histrión
Histrion: refere-se ao teatro do ator de arte dramática.

hita
Hita: município na província de guadalajara, a região de alcarria na Comunidade de castilla - la mancha, na Espanha.
2. Unida, firme e estável.

hoce
Hoce: foice, raiz: ameixa, cavar ou o solo com o focinho.

hocico
alguns animales.parte pendentes de hocico:nariz a cara.trompa.

hogar
família Hogar:Entorno. amor, confiança, segurança, residência, habitação.

hoguera
fogueira: fogo, ignição, combustão, candela.

hojaldra
hojaldra, sopro: bolo folhas sobrepostas um empilhamento.

hojear
Procurar: Ver-os levemente em um lectura.trashojar, revisão, para passar as folhas.

holgón
holgon: refere-se a diversão. uma pessoa que gosta a alegria, festejando, recreação.

holgura
afastamento: amplitude, largura. espaço extra em um armazém. bem-estar económico.

