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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.
Cheryl D. Millard contribuiu para o dicionário com 5 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
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akatanqa
Akatanqa, esta é uma palavra com duas palavras de raiz. É também conhecido como o quechua palavra excremento e
tanqa é um besouro, como é a palavra para um escaravelho, geralmente está rolando uma bola de estrume de jarda de
celeiro de animais. Também é uma palavra derougatory para uma pessoa desagradável. Akatanqa, esta é uma palavra
composta usando duas palavras de raiz. Mais conhecido é a palavra Quechua para excremento e tanqa é um besouro,
juntos é a palavra para um escaravelho, geralmente encontrado rolamento bola de esterco de animais de quintal de
celeiro. Também é uma palavra derougatory para uma pessoa desagradável.

jamuy
Você está usando incorretamente a 34 silenciosa; J-" como em espanhol, para que a ortografia é escrita com um " H " É
pronunciado com o som do h do inglês, Hamuy, venha a v, o sufixo - e é um marcador de infinitivo, indica também a
primeira pessoa do singular do possessivo singular e essencial também. Você está usando incorretamente a 34
silenciosa; J-" como em espanhol, onde como a ortografia deve ser escrito com um " H " pronuncia-se com o som do
inglês h, Hamuy, v. para comer, o - &amp; sufixo é um marcador de infinitivo, ele também indica primeira pessoa do
singular do possessivo e também do singular do imperativo.

janaxpacha
Hanaq PachaHanaqpachaHananpacha

jina
Hina, você está usando incorretamente a 34 silenciosa; J-" como em espanhol, para que a ortografia é escrita com um "
H " Ele é pronunciado com o som do inglês h, como Hina estiver incorretamente usando o 34 em silêncio; J-" como em
espanhol, onde como a ortografia deve ser escrito com um " H " com o som do inglês h, Hina " pronuncia-se "

rimaykullayki
Quechua é uma língua aglutinante, depende a sufixação para significado de quechua é uma língua aglutinante,
depende sentidoIt é Quechua a saudação sufixação para HelloRimay é o verbo para a saudação de quechua fala para
HelloRimay é o verbo hablarRima - e -ku - lla - yki - e marcador de infinitivo,-são - ku Pluraliser para 40 exclusiva;
exclui Oniouvinte ) Pluraliser para 40 exclusiva; que não incluem o ouvinte ) - lla Immotional Immotional-yki
intensificador intensificador sufixo para 2ª pessoa do Singular, segunda pessoa do Singular, possessivos,
Possesivesufijo para as 2ª pessoa singular pessoa possessiva, segundo Singular, pos essivo

