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O que é test report em português

Relatório Testang Tradusa também está interessado nos resultados dos testes de colisão de pequenas sobreposições do Tristand Quiridade Mundialmente Reconhesida Traducon de Dofikos com um Simples Alstar e Saltar Tradusir Agora more_vert. more_vert estou mais interessado nos resultados de um pequeno teste de colisão. more_vert um total de
14,57 dos 16 veículos foram premiados no teste de colisão frontal, e a sala de passageiros manteve sua forma bem. more_vert Você terá todos os auxiliares eletrônicos de segurança e sólidos executores de teste de colisão. more_vert testes de colisão virtual são protótipos físicos completos criados somente depois que o design do carro passou.
more_vert mas o boneco de teste de colisão terá cerca de 1,80 m de altura e 180 quilos de tamanho para um soldado típico. more_vert diferentes tipos de barreiras de teste de colisão em três lados do bloco. more_vert o trágico acidente de 1984, parece uma forma promissora de pesquisa. more_vert teste de colisão até uma semana antes do teste, mas é
assim que rolamos. more_vert disse que as duas empresas atualizarão seus carros para padrões de segurança mais rigorosos à medida que novas regulamentações de testes de colisão começarem em 2017. more_vert equipe ama sua competitividade e vontade de ser físico, então é pegar 22, mas ele é um boneco de teste de colisão, não um jogador de
hóquei primeiro e tudo. more_vert torso e peito foram redesenhados e são menos desprezíveis do que o físico magro de um típico boneco de teste de colisão. more_vert uma piada sobre seu escudo facial falso de teste de colisão. more_vert boneco de teste de colisão forneceu informações valiosas aos engenheiros automotivos e permitiu que eles
projetassem funções de segurança mais eficazes, como cintos de segurança e airbags. more_vert Neste tweet, havia um gráfico que atingiu um veículo em uma faixa de pedestres marcada enquanto um boneco de teste de colisão estava ouvindo música enquanto bebia. more_vert eu me tornei um equivalente ao judô de um boneco de teste de colisão.
more_vert boneco de teste de colisão está dirigindo o veículo e sorrindo ao volante. more_vert fazer uma pequena mudança, parece um boneco de teste de colisão. more_vert roubo de traficantes de drogas acha que a escolha da carreira soa um pouco insana ao invés de boneco de teste de colisão, você não está errado. more_vert é um bando de
Demolidores. Ele é o nosso boneco de teste de colisão. more_vert é o nome do boneco de teste de colisão? more_vert Minha roupa de snowboard é uma fantasia de boneco de teste de colisão. more_vert não inflaram, alguns foram parcialmente inflados, outros explodiram, e detritos metálicos desceram no boneco de teste de colisão. more_vert mas o
boneco de teste de colisão terá cerca de 1,80 m de altura e 180 quilos de tamanho para um soldado típico. more_vert eles precisam fazer um boneco de teste de colisão para uma criança em particular porque seus corpos são muito diferentes. more_vert imagem de corte parece muito com um boneco de teste de colisão externo. Relatório de Teste
Tradusa Confederado Dokudado Mandialmente Leconhesida Traduson deJunte-se a esta pergunta traduzindo seu login ou registro agora (grátis e leva apenas alguns minutos) com um simples arrastar e soltar. Você também pode acessar muitas outras ferramentas e oportunidades projetadas para aqueles que têm trabalho relacionado à linguagem (ou têm
uma paixão por elas). A participação é gratuita e o site tem uma política de confidencialidade rigorosa. Teste Relatório Tradução World's Leading Quality Drag and Drop Document Translation Now WordReference English Dictionary©2020: Main Translation Test nnoun: Refere-se a testes de smsubativos masculinos (inspeção) como pessoas, lugares,
coisas, qualidade: substantivos dedicados aos homens. Por exemplo, é adequado com substantivos compostos que também são feitos aqui, como atores e meninos. Por exemplo, certificações substantivas femininas como carros prensados à mão e guarda-chuvas: substantivos só para mulheres. Por exemplo, é adequado com substantivos compostos que
também são feitos aqui, como atriz e menina. Por exemplo, Batatas Fritas e Garrafa de Água serão testadas em alemão hoje e eu gostaria de obter bons resultados. Tenho um teste alemão hoje e quero obter bons resultados. Tenho um teste alemão hoje e quero obter bons resultados. Substantivos de teste: refere-se ao teste smsubantivo de homens
(análise) de pessoas, lugares, coisas, qualidade, etc.: substantivos apenas para homens. Por exemplo, é adequado com substantivos compostos que também são feitos aqui, como atores e meninos. Por exemplo, cientistas como carros prensados à mão e guarda-chuvas vão fazer testes. Os cientistas vão fazer o teste. Substantivos de teste: pessoas,
lugares, coisas, qualidade, etc. (verificação de desempenho, avaliação) (medição) refere-se aos testes pré-esfaqueamento masculinos: substantivos somente masculinos. Por exemplo, é adequado com substantivos compostos que também são feitos aqui, como atores e meninos. Por exemplo, cientistas como carros de mão para dirigir e guarda-chuvas
estão programados para realizar um teste final do foguete no final do mês. Os cientistas estão programados para realizar um teste final do foguete no final do mês. Verbos no ⇒ [sth]: verbos que tomam objetos diretamente - por exemplo, diga alguma coisa. Ela encontrou um gato. (Verificar o desempenho) teste vtverb transitivo: verbo complementar, direto
ou indireto. Sensores como fornecer ajuda e like music testam a força da fibra. O sensor testa a força da fibra. Teste [sb] ⇒ verbo vtrtransit: verbo para levar o objeto diretamente - por exemplo, o teste de dizer alguma coisa [sb] Ela encontrou um gato. (Realização de exame médico) vtverbo transitivo: examinar o verbo tendo um complemento, direto ou
indireto. Por exemplo, teste vtverb transitivo, como fornecer ajuda ou like music: um verbo com verbos complementares, diretos ou indiretos. Por exemplo, os médicos testaram Mark para tuberculose, como fornecer ajuda e gostar de música. O médico examinou Mark para tuberculose. No teste [sb], no teste [sb], o verbo de [sb] é ⇒: um verbo que pega
diretamente um objeto - por exemplo, diga alguma coisa. Ela encontrou um gato. (Confirmar conhecimento) Teste transitivo vtverbo:VerboComplemento direto ou indireto. Por exemplo, fornecer ajuda, like music (datado) sabbathinar transitivo vtverbo: verbos complementares, diretos ou indiretos. Por exemplo, o professor tentou ensinar aos alunos o que
aprendeu, como fornecer ajuda e gostar de música. O professor testou seus alunos o que ele tinha aprendido na época. Verbos no ⇒ [sth]: verbos que tomam objetos diretamente - por exemplo, diga alguma coisa. Ela encontrou um gato. (Tente) testar vtverb transitivo: verbos complementares, diretos ou indiretos. Por exemplo, eu gostaria de testar os
programas de hoje, como Provide help e I like music, para ver se funciona. Gostaria de testar o programa de hoje para ver se funciona. Teste [sth] ⇒ verbo vtrtransit: verbos que levam objetos diretamente - por exemplo, teste de dizer alguma coisa [sth], teste [sth]. Ela encontrou um gato. (Análise) Vtverb transitivo: Examine complementos, verbos diretos
ou indiretos. Por exemplo, ele foi testado para vários distúrbios da urina, como fornecer ajuda e gostar de música. Ele foi testado para urina por muitos problemas. Teste de tradução complementar nnoun: refere-se a critérios (critérios), pistas substantivas masculinas como pessoas, lugares, coisas, qualidade: substantivos exclusivamente masculinos. Por
exemplo, é adequado com substantivos compostos que também são feitos aqui, como atores e meninos. Por exemplo, manifestações substantivas femininas como carros prensados à mão e guarda-chuvas: substantivos só para mulheres. Por exemplo, é adequado com substantivos compostos que também são feitos aqui, como atriz e menina. Por
exemplo, testes para bons atletas como batatas fritas e garrafas de água são disciplinados. O sinal de um bom atleta é a disciplina. Verbo ⇒: O verbo não leva o objeto diretamente - por exemplo, Ela conta uma piada. Ele chegou. Nos Estados Unidos, o informal (obtendo resultados de testes) tem bons resultados mencionados verbalmente vexpresso: uma
expressão usada como verbo. Exemplo: Se dá bem. O mesmo é possível para elementos compostos mais longos, como expressões idicas e ditados que começam com um verbo. Meu irmão sempre testa bem. Meu irmão está sempre obtendo bons resultados. Verbos no ⇒ [sth]: verbos que tomam objetos diretamente - por exemplo, diga alguma coisa. Ela
encontrou um gato. Teste vtverb transitivo (colocado sob o estoque): um verbo com complemento, direto ou indireto. Longas esperas, como fornecer ajuda e gostar de música, testaram a paciência de Jessica. A percepção de que o projeto é mais difícil do que eu pensava era um teste da determinação de Tim. A longa espera testou a paciência de Jessica.
O reconhecimento de que o projeto foi mais difícil do que eu pensava testou a determinação de Tim. Dicionário de Referência de Palavras ©2020: Oral Rocutt Test [sth]vtr Phrasal Verbs, Transitive, Seeversible: Verbos com advérbios ou preposições, verbos contendo advérbios ou preposições, quebrados - por exemplo, descontinuar (por exemplo,
cancelar), descontinuar o jogo, descontinuar o jogo, descontinuar o jogo. (Tente usar experimentalmente) (Usevtverbo transitivo: Verbos ke-posem Contino, Direto o'Indiret. Ex-Ofelecell Ajda e Goster de Musika acho que vou testar esse novo esmalte. WordReference English-Portuguese Dictionary © 2020:Formas Composta: Achievement Test nnoun:
Points to People, Places, Things, Quality, etc. (School: Rating) (Escola: Avalison) Testicular Deconhaciences Roxem sm Ela realizou em percentis 95 no teste de realização de matemática. Prova de Fogo Lok sf Teste de ácido para se tornar um bom cozinheiro está fazendo o suflê perfeito. Substantivos de teste ácido: apontando para pessoas, lugares,
coisas, qualidade, etc. (química: teste de Lytomus) (kimica) Tete Acido Lok Sum Alpha Test Nun: refere-se a pessoas, lugares, coisas, qualidade, etc. (software: primeiro teste) fundindo teste de anticorpos AlphaLox nnoun: pessoas, lugares, coisas, qualidade, etc. (teste de doenças infecciosas), coisas, qualidade, etc. O Teste de Aptidan Lok Som sugere
que eu deveria ser jardineiro ou arqueólogo. Teste Beta nnoun: Refere-se a pessoas, lugares, coisas, qualidade, etc. (software: segundo teste) (computao) teste betalocsm os participantes do teste beta recebem um novo software antes de qualquer outra pessoa, mas devem aceitar que ele pode não funcionar corretamente. teste beta nnoun: pessoas,
lugares, coisas, qualidade, etc. (teste de inteligência) (psicologia) Tete de Intelligencia Roku sm beta test [sth]vtrtransit verb: verbos tomam objetos diretamente - por exemplo, diga alguma coisa. Ela encontrou um gato. (Software: Re-Trial) (Versan experiment) realizar testes beta-roxon em Beta-Roxon: Conjunt de Verbo auxiliar (normal 'ser', 'estar', 'haver')
e verbo principal (normal não-intestinal indaciável, Gerndio o Partitipio). A empresa está procurando voluntários para testar atualizações de software beta. Exame de sangue nnoun: Um teste de pessoas, lugares, coisas, qualidade, etc. (teste laboratoriais de amostras de sangue) seu exame de sangue mostrou altos níveis de colesterol. Como o Teste
Masculino de Sang de Joan Riveraram um Alto Nivel de Costerol Analies de Sang de Joan Riveraram um Alto Nivel de Costerol. Teste qui-quadrado, teste qui-quadrado nnoun: refere-se a pessoas, lugares, coisas, qualidade, etc. (matemática: teste estatístico) (matem'tica) usando Tete Kui Kwadrado Rokusm, para determinar se a distribuição estatística
real está em conformidade com a distribuição teórica. Teste klose nnoun: refere-se a pessoas, lugares, coisas, qualidade, etc. (exercício: preenchimento em branco) para completar como Racunas Sumsabstantibo Murimanco: substancialmente excremento masculino. Por exemplo, Athol e Menino são testes diagnósticos como Aqui Enkaisam Se Tambem
Os Stantivos Compos Conpos Conpose, por exemplo, Carinho de Mao e Gualda Chuba: refere-se a pessoas, lugares, coisas, qualidade, etc., e é um exemplo de um teste diagnóstico (para detectar doenças).Substantivos de teste: pessoas, lugares, coisas, qualidade, etc. (testar drogas no corpo) testículos de Doroga Sumsabstantibo Muronko: refere-se
ao manmolo de excreção substantivo. Por exemplo, Athol e Menino como Aqui Enkaisam Se Tambem Os Stantivos Compos Conpos Conpos Conpos Conpos conpos, por exemplo, Carinho de Mao e Garda Chuba, etc., Xyxerologico Sumsabsantibo Murico durante o teste: Substantivo excretorário mascuglino. Por exemplo, Athol, Menino, etc., Aqui
Enkaisame Se Tambem Os Stuntibos Conpos Conpos Conpos Conpos Conpos Conpos Conpos, por exemplo, Carinho de Mao, Gualda Chuba, etc. teste de carteira de motorista (EUA), teste de carteira de motorista (Reino Unido) Nunune: pessoas, lugares, coisas, qualidade, etc. Ela reprovou no exame de habilitação várias vezes antes de finalmente
passar. Substantivos de teste de drogas: Pessoas, lugares, coisas, qualidade, etc. (triagem de drogas no corpo) Nas Olimpíadas de Demonstração de Doroga Roc su Cemente Xybizolico Roku, os atletas devem ser testados para drogas para garantir que não consumam drogas que melhorem o desempenho. Exame oftalmológico, substantivos de teste
oftalmológico: Você não precisa fazer outro teste de carteira de motorista para renovar sua licença para coiquidade (teste de visão) Talmorogico loc sm exame, apontando para pessoas, lugares, coisas, qualidade, etc., você ainda precisa fazer um exame ocular para provar ao inspetor que você pode ver o suficiente para dirigir. teste de campo [sth] ⇒
verbo vtrtransit: um verbo que leva diretamente um objeto - por exemplo, diga alguma coisa. Ela encontrou um gato figurativo (tentativa em condições reais [sth]) Padre Tete de Campo Roku Broxan Oral: Conjunt de Verbo Auxiliar (normal 'ser', 'éster', 'haver') e verbo principal (nafinitibo normal, Gerndio o Paltipio). Teste de marcador genético nnoun: referese a pessoas, lugares, coisas, qualidade, etc. (teste de DNA para identificação) (dna testicular paraentifica'o) teste demarcador Genetico Roku Sum alto teste indicientives: substantivos ou pronomes - por exemplo, meninas altas, livros engraçados, refere-se a casa grande. (Gasolina: Alta octanagem) (Gasolina) de Alta Octanegem Roku Adjloxan Adgetiva:
Dois Paravras Juntas com Hunsan Adventiva. Normante, Preposisan + Stantivo; Preposison + Adverbio.Ex. (Estrada) Defero-Ferrea; substantivos de teste de laboratório: refere-se a pessoas, lugares, coisas, qualidade, etc. (experimentos científicos ou análises) (experimentos) Tess de labor ratrio Rok Sum Literacy Test Nun: pessoas, lugares, coisas,
qualidade, etc. (Teste de Leytura et Esrita Basha) Significa Tete de Alfabetisason Lokan Sumstant Noon: Pessoas, Lugares e Coisas O pedido de auxílio-desemprego da Pobreza Lok foi rejeitado pelo proponer da [sb] (avaliação da situação financeira da [sb]) (Avalison de Currencia de Reclusos).[sb] ⇒traí verbo: um verbo que leva diretamente um objeto por exemplo, diga alguma coisa. Ela encontrou um gato. expres v + prep Nota: Hífens são usados quando o termo é teste molecular verbo: testes moleculares finitos masculinos (verificações diagnósticas realizadas em laboratório) como pessoas, lugares, coisas, qualidade: substantivos masculinos. Por exemplo, é adequado com substantivos compostos
que também são feitos aqui, como atores e meninos. Por exemplo, carrinhos de mão, guarda-chuvas, pupsmia, papsmia, pappsmia, pap test nnoun: pessoas, lugares, coisas, qualidade, etc. nos Estados Unidos (teste para câncer cervical) Papa Nikolau Sumsabstambo homens: substantivo exclusivamente masculino. Por exemplo, é adequado com
substantivos compostos que também são feitos aqui, como atores e meninos. Por exemplo, teste de PCR nnoun, como carro pressionado à mão e guarda-chuva: pessoas, lugares, coisas, qualidade, inishismo (método de rastreamento de infecções) (método de rastreamento de infecções) substantivos masculinos que se referem apenas a: substantivos
masculinos. Por exemplo, é adequado com substantivos compostos que também são feitos aqui, como atores e meninos. Por exemplo, testes de colocação nnoun como carros a calos e guarda-chuvas: pessoas, lugares, coisas, qualidade, etc. (teste de avaliação) refere-se ao teste de conhecimento smsubativo dos homens: substantivos exclusivamente
masculinos. Por exemplo, é adequado com substantivos compostos que também são feitos aqui, como atores e meninos. Por exemplo, testes de habilidades masculinas como carros pressionados à mão e guarda-chuvas: substantivos apenas para homens. Por exemplo, é adequado com substantivos compostos que também são feitos aqui, como atores e
meninos. Por exemplo, damos a todos os calouros testes de colocação para verificar a matemática no nível que eles devem começar, como prensas de mão e guarda-chuvas. Teste prático nnoun: refere-se a pessoas, lugares, coisas, qualidade, etc. (exame: teste para medir habilidades, habilidades) (teste para medir habilidades e habilidades) exame

prático sm local de prova prática sf Ela passou em seu teste teórico, mas falhou no teste prático. Substantivos do teste de gravidez: pessoas, lugares, coisas, qualidade, etc. (kit de diagnóstico para diagnóstico de gravidez) teste de gravidez sm localização de teste de gravidez sm Chris e Laura mal conseguia respirar enquanto aguardavam os resultados
do teste de gravidez. PSAT nnoun: Os Estados Unidos, como pessoas, lugares, coisas, qualidade, etc., inishismo (prova de entrada universitária) A sigla PSAT coloca [sth/sb] no teste expressão vexprverbal: frases com funções especiais que funcionam como verbos - por exemplo, coloque sua cabeça juntas, chegar ao fim. (verificar desempenho) colocar
no teste, expressão de palavra v: expressão usada como verbo. Exemplo: Se dá bem. O mesmo é possível para elementos compostos mais longos, como expressões idicas e ditados que começam com um verbo. O novo procedimento de segurança foi posto à prova quando o fogo começou.Quando um incêndio começou no porão, um novo procedimento
de segurança foi posto em teste. Teste de carga nnoun: EUA (teste de veículos em uso) loc road test sm artigo, incluindo pessoas, lugares, coisas, qualidade, relata os resultados de três novos testes de carga de carro. Este artigo relata os resultados dos testes rodoviários de três carros novos. Substantivos de teste de tela: refere-se a testes de tela
sumanstive para homens (audições de filmes) como pessoas, lugares, coisas, qualidade: substantivos apenas para homens. Por exemplo, é adequado com substantivos compostos que também são feitos aqui, como atores e meninos. Por exemplo, certificações de câmeras substantivas femininas, como carros prensados à mão e guarda-chuvas:
substantivos só para mulheres. Por exemplo, é adequado com substantivos compostos que também são feitos aqui, como atriz e menina. Por exemplo, batatas fritas, garrafas de água, etc. (anglisismo) lançando Sum substantiv masculino: substantivos apenas para homens. Por exemplo, é adequado com substantivos compostos que também são feitos
aqui, como atores e meninos. Testes de tela de atores como hand press e umbrella são divertidos de assistir porque mostram a primeira leitura do roteiro. Teste de tela [sb] ⇒ verbos: verbos que levam objetos diretamente - por exemplo, diga alguma coisa. Ela encontrou um gato. (Audição [sb]) realiza um teste de câmera com uma expressão da expressão
de uma palavra: expressão usada como verbo. O mesmo é possível para elementos compostos mais longos, como expressões idicas e ditados que começam com um verbo. Substandas de teste severos: refere-se ao teste sfsustantivo de mulheres extremas (ensaios, ensaios extremos) como pessoas, lugares, coisas, qualidade: substantos
exclusivamente femininos. Por exemplo, é adequado com substantivos compostos que também são feitos aqui, como atriz e menina. Por exemplo, batatas fritas e garrafas de água se mostram difíceis contra substantivos femininos contra substantivos femininos. Por exemplo, é adequado com substantivos compostos que também são feitos aqui, como atriz
e menina. Por exemplo, passar o inverno nas montanhas, como batatas fritas e garrafas de água, foi um teste difícil de sua determinação. Exame de difamação nnoun: refere-se a pessoas, lugares, coisas, qualidade, etc. (Papilosmia: Teste de Câncer do Colo do Útero) (Exame papanicolau: Teste de Câncer do Colo do Útero) Teste de papiro de
smsubativo masculino: substantivo somente masculino. Por exemplo, é adequado com substantivos compostos que também são feitos aqui, como atores e meninos. Por exemplo, testes de HPV sumanstivos masculinos, como carros prensados à mão e guarda-chuvas: substantivos apenas para homens. Por exemplo, é adequado com substantivos
compostos que também são feitos aqui, como atores e meninos. Por exemplo, um carro de empurrar ou guarda-chuva é uma frase que tem um significado especial que suporta o teste do tempo e funciona como um verbo (por exemplo, coloque sua cabeça juntas ou chegar ao fim). (Finalmente, curando) (Última) vez explica a expressão de uma palavra:
uma expressão usada como verbo. Exemplo: Se dá bem. Para elementos compostos medoExpressões idículos e ditados que começam com verbos. Último vtverbo transitivo: complemento, verbo direto ou indireto. Por exemplo, fornecer ajuda, como música, substantivos de teste articular duro: pessoas, lugares, coisas, qualidade, etc. (teste de diagnóstico
de artrite) (teste diagnóstico de artrite) refere-se ao exame de artrite smstantiva em homens: substantivos somente masculinos. Por exemplo, é adequado com substantivos compostos que também são feitos aqui, como atores e meninos. Por exemplo, substantivos para testes de estresse, como carros de rodas e guarda-chuvas: testes de estresse
masculino: substantivos masculinos para pessoas, lugares, coisas, qualidade, etc. (verificar a força ou estabilidade): refere-se a substantivos somente masculinos. Por exemplo, é adequado com substantivos compostos que também são feitos aqui, como atores e meninos. Por exemplo, um carro de mão ou guarda-chuva é uma expressão test v exprverbal
que tem um significado especial que funciona como um verbo (por exemplo, coloque sua cabeça juntas ou chegar ao fim). (Sente-se em exames e quizzes) Faça o exame de expresexpressão (submetido a exames, provas, testes): expressões idíricas, prosseis comuns, expressões gerais. Exemplo: Gatos escalonados têm medo de água fria. Explique a
prova de cara de pau: expressões idicas, ditados comuns, expressões gerais. Exemplo: Gatos escalonados têm medo de água fria. Cara de Pau eu tenho que fazer um teste de biologia na próxima semana. Proibição de testes: pessoas, lugares, coisas, refere-se à qualidade, etc. (acordo de proibição de testes nucleares) (acordo sobre teste nuclear) por
exemplo, atriz e menina também se encaixam nos substantivos compostos que também são configurados aqui. Por exemplo, Fritas, garrafas de água, etc. test case loc sm test drive nnoun: refere-se ao test drive estralan test driver nnoun (teste de carro antes da compra) como pessoas, lugares, coisas, coisas, qualidade: pessoas, qualidade, etc. (veículos
para testá-los) teste motorista de teste motorista teste motorista teste, localização, coisas, qualidade, etc. Viagem de teste de aeronaves) local de teste de voo sm durante o voo de teste algo estava errado e o avião caiu. Substantivos de jogos de teste: pessoas, lugares, coisas, qualidade, etc. (críquete, rugby) refere-se ao teste de partida expresexpresso:
expressões ocedidas, ditados comuns, expressões gerais. Exemplo: Gatos escalonados têm medo de água fria. Substantivos de papel de teste Dickface: refere-se a pessoas, lugares, coisas, qualidade, etc. (cópia do exame)Padrão de teste nnoun: Refere-se à estação de TV usada para terminar a data de transmissão exibindo o padrão de teste sf da
barra de cor sm do local de teste padrão (TV: teste de recepção de imagem) como pessoas, lugares, coisas, qualidade, etc. Piloto de teste nnoun: Apenas 20% de todos os pacientes examinados para teste positivo vt + vírus adj testado para teste de piloto sm test positivo vi + adj (que testa aeronaves) refere-se a pessoas, lugares, coisas, qualidade, etc.
([sb] voar aeronaves para experimentá-los) testado positivo. [sth]v Teste o positivo para a expressão exprverbal: uma frase com um significado especial que funciona como um verbo - por exemplo, coloque sua cabeça juntas e chegue ao fim. (Obter resultados positivos para a condição) Teste positivo vt +adj test rig nnoun (com resultados positivos sobre
doença): pessoas, lugares, coisas, qualidade, etc. (equipamento de inspeção) equipamento de teste sm + preparação + equipamento de teste sm + preparação + teste de sm nnoun refere-se a: pessoa, lugar, coisa, qualidade, etc. (teste) simulação sfsubstantive feminina (teste) só para mulheres. Por exemplo, é adequado com substantivos compostos que
também são feitos aqui, como atriz e menina. Por exemplo, batatas fritas, garrafas de água, testes de smanganização masculina, etc.: substantivos apenas para homens. Por exemplo, é adequado com substantivos compostos que também são feitos aqui, como atores e meninos. Por exemplo, Laurie levou um carro de corrida para a pista para uma corrida
de teste, incluindo um carrinho de mão e um guarda-chuva. Teste o conjunto água-metáfora (avaliar ou avaliar [sth]) (acesso ou avaliação) O sloquetion ground-rokutic investiga oralmente: conjunto de verbos auxiliares (geralmente 'ser', 'to', 'haver') e o verbo principal (geralmente em infinitivo, gelação ou particículo). Avalie vtverb transitivo: um verbo com
complemento, direto ou indireto. Por exemplo, fornecer ajuda, música, etc., tubo de ensaio nnoun: refere-se ao tubo de ensaio smsubantivo de homens (frasco de vidro) como pessoas, lugares, coisas, qualidade: substantivos exclusivamente masculinos. Por exemplo, é adequado com substantivos compostos que também são feitos aqui, como atores e
meninos. Por exemplo, explique o tubo de ensaio n: outro substantivo (como corrida de barco ou comida de cachorro) como um adjetivo, como um carro ou guarda-chuva. Duas palavras, juntamente com adjetivos se tubos de teste geneticamente modificados (relacionados a tubos de ensaio). 通 前置詞前置詞+名詞;前置詞+詞.E.[e)鉄esco=鉄00;(痛)腹000 =
腹00どを指のののま管esso, 場, 物事, 品質, 等 (⼯学領: 検査領00 準備0 + sm plの管ちゃnnoun: のを指ま00, 場, 物, 品質式ど (のののののののののののののののののののののののののののののニ0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000(ののののののののののののののののの) (のののので考案) 男性smstantiantis Por
exemplo, ator e menino também se encaixam nos substantivos compostos que também estão configurados aqui. Por exemplo, tubos de ensaio como veículos pressionados à mão e guarda-chuvasÉ comum hoje em dia. Rack de tubo de ensaio nnoun: refere-se a pessoas, lugares, qualidade, etc. (laboratório: suporte de tubo de ensaio) (laboratório) teste de
estante sm para tubos de ensaio: pessoa, lugar, coisa, qualidade, etc. (verificação de software) (teste de programa de computador) teste de unidade roke seam teste de veículo nnoun Refere.. , etc. (MOT: teste para verificar a estrada washari) (teste para avaliar a direção do motorista) teste de motorista smsubstantivo: substantivo somente masculino. Por
exemplo, é adequado com substantivos compostos que também são feitos aqui, como atores e meninos. Por exemplo, push car, guarda-chuva, substantivo de teste de vocabulário: pessoa, lugar, coisa, qualidade, etc. (conhecimento de palavras de verificação curta) teste de vocabulário masculino: refere-se a um substantivo dedicado aos homens. Por
exemplo, é adequado com substantivos compostos que também são feitos aqui, como atores e meninos. Por exemplo, eu fui muito bem em testes de vocabulário, como carros de mão e guarda-chuvas. Substantivos de prova escrita: refere-se a pessoas, lugares, coisas, qualidade, etc. (as provas são realizadas em papel), e um exame escrito com
certificado de prova escrita sf consiste em três provas escritas e um exame oral. Lydia passou no exame escrito, mas falhou no teste de carteira de motorista. Consulte a Tradução do Google Translate para Teste. Outras línguas: espanhol, francês, italiano, romeno, alemão, holandês, sueco, russo, polonês, tcheco, grego, turco, chinês, japonês, coreano,
árabe.
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