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Hiato, do latim Chiata (descoberta de ação; é um conceito que abrange diferentes usos e aplicações. Cada um dos quais está em uma sílaba diferente, e que é pronunciado, assim, em duas forças vocais. por exemplo, é um buraco no nível do diafragma que faz com que a parte superior do estômago incha, permitindo
que o ácido passe para o esôfago (refluxo gastroesofágico). Neste tipo de hérnia de estômago entra na cavidade torácica, causando queimaduras e dor. Embora a causa desse transtorno não seja clara, especialistas acreditam que é devido ao enfraquecimento do tecido devido ao estresse físico repentino, tosse ou
vômito. O tabagismo e a obesidade estão entre os fatores de risco. A geologia utiliza o conceito de quebra para se referir a períodos sem precipitação ou ausência de sedimentos entre as duas camadas. Já na linguagem coloquial, figurativamente falando, este termo é usado para sugerir qualquer intervalo, interrupção,
falha ou quebra. A ruptura vem do hiato do termo latino, o significado é uma lacuna, uma lacuna, uma lacuna que abrange diferentes conceitos e aplicações. De acordo com a linguística, a ruptura é uma colisão de dois sons vocálicos, das quais as vogais são divididas na divisão das sílabas. É preciso dois esforços de
voz para pronunciá-los, ao contrário de um ditongo no qual há um esforço de voz e vogais permanecem na mesma sílaba. Alguns exemplos da pausa são: hi-a-k country (pa-k) Noel (no-a- a) dia (di-a) ideia (i-dei-a) No caso da palavra ideia há também ditongo hey, porque duas vogais juntas em uma sílaba: i-dei-a. Na
anatomia, o nome da ruptura é dado a rachaduras, buracos ou buracos dentro do corpo humano. Por exemplo: quebra de falópio, um pequeno buraco no topo do osso temporal; uma ruptura de hérnia, caracterizada pela passagem de parte do estômago para o peito através da abertura do diafragma (também chamado
de quebra do esôfago). Na geologia, essa lacuna está associada ao conceito de discordâncias, que são superfícies que separam duas rochas com idades diferentes, sabendo que havia um período de tempo (hiato) na formação de ambas. Neste caso, a lacuna é verificada quando a precipitação de alguns elementos
não ocorre. Em um sentido figurativo, a lacuna é um fracasso, uma lacuna. Também pode ser definida como uma interrupção entre dois eventos. Veja também: o significado de Hiato. Hiato, do latim Hiata (action discovery; é um conceito que abrange diferentes usos e aplicações. assim em duas vozes de esforço.
Considere alguns exemplos: afiar (a-fi-a); Caos (ca-os); Saída (sa-a-da); Ju-a-zo; co-op (co-o-pe-ra-ti-va). Para anatomia, uma ruptura é uma rachadura, um buraco ou um buraco dentro do corpo humano. A hérnia hiato, por exemplo, é um buraco no nível do diafragma que faz com que a parte superior do estômago
incha, permitindo que o ácido passe para o esôfago (refluxo gastroesofágico). Neste tipo de hérnia de estômago entra na cavidade torácica, causando queimaduras e dor. Embora a causa desse transtorno não seja clara, especialistas acreditam que é devido ao enfraquecimento do tecido devido ao estresse físico
repentino, tosse ou vômito. O tabagismo e a obesidade estão entre os fatores de risco. A geologia utiliza o conceito de quebra para se referir a períodos sem precipitação ou ausência de sedimentos entre as duas camadas. Já na linguagem coloquial, figurativamente falando, este termo é usado para sugerir qualquer
intervalo, interrupção, falha ou quebra. Você lê páginas de pré-visualização gratuitas de 4 a 5 não aparecem nesta prévia. Este artigo ou seção não fornece fontes confiáveis ou independentes. Ajude a inserir links. Conteúdo não verificado pode ser removido.-Encontrar fontes: Google (notícias, livro e cientista) (julho de
2020) Abertura facial inferior. A pausa para a comida está marcada no centro à direita. O esôfago ou esôfago quebra, em anatomia, uma abertura que é encontrada no diafragma, e que permite o prolongamento da parte torácica e abdominal do esôfago. Este artigo sobre anatomia é um stub. Você pode ajudar a
Wikipédia expandindo o portal de biologia it.vde obtido
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