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Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

a
R: designa as populações em que existem hotel fornecido de todos.

a
R: na Alemanha denota o primatica de pólvora para canhões curtos.

a
R: em Hamburgo, a primeira das seis categorias a classificação do algodão.

a
R: na religião, é o encarnado.

a
R: sinônimo de pedra filosofal.

a buscar la cagada del lagarto
Para encontrar o lagarto merda: termo de guetos e coloquial usado para demitir alguém com desprezo.

a calzón quitao
Tenho Bermudas ou calças removido: frase adverbial significando coloquialmente, sem escrúpulos, descaradamente

a care perro
Para cuidados CÃO: Talvez quisesse dizer: com CARA DE CACHORRO. CARA de CÃO: Coloquialmente, rosto
expressivo de hostilidade ou repreensão.

a la chuña
Cristine: na cidade argentina de Córdoba, chunga, piada.

a la chuña
Cristine: Jesus é alto, mulher magra e bobina longa.

a la chuña
Cristine: Em Honduras, descalço.

a la chuña
Cristine: O Río de la Plata, muito doméstico, vadear pássaro, que se alimentam de vermes.

a rienda suellta
Para controlar: gerúndio frase que significa: sem fixação e livremente.

aa
AA: Abreviatura que os médicos usam em suas receitas.

aa
AA: Basalto de Lava, formado por uma lavagem de blocos scoriaceous emitido por vulcões do tipo havaiano.

aa
AA: Hamlet de Brabante.

aaa
AAA: Abreviatura de amálgama na velha química.

aaa
AAA: Clara voz dos mudos.

aaaff
AAAFF: em numismática, abreviação usada em moedas de prata e bronze.

aabam
AABAM: Gênio mau que protegiam o chumbo.

aabam
AABAM: Gênio mau que protegiam o chumbo.

aaboro
AABORO: Fruto da África e algumas partes da América, como o mamey.

aaca
AACA: Meca, equipe pastoral, indo para o oficiante.

aaca
AACA: Lança, vara de pacote-sela, costeletas.

aacla
AACCLA: Bush da Índia que é usada como um purgante.

aacuabe
AACUABE: Que lampreia rio, comum nas Índias.

aad
AAD: Deserto da Arábia entre Omã e Nedjed.

aaez
AAEZ: Estância balnear de Portugal.

aage
AAGE: Senhorio de Limousin, na França.

aah
AAH: na mitologia, Deus lunar dos egípcios.

aaiba
AAIBA: arbusto de East Indian.

aajamba
AAJAMBA: Preto tribo da África Ocidental alemã.

aak
AAK: Luz barco de fundo plano, redondo pela popa e arco usado para a pesca e o transporte de vinho do Reno e a
Holanda.

aal
AAL: Árvore de Terebintaceo da Índia.

aal
AAL: Porcelana chinesa linda.

aalcuabe
AALCUABE: Peixe Acantopterigio, blenido, como uma lampreia de 40 cm.

aalcum
AALCUM: Planta trepadora vegetal da Índia da família Caesalpiniaceae.

aalerife
AALERIFE: Grande rede de pesca que usei no passado.

aalia
AALIA: Concubina da divindade indiana de Júpiter.

aaltje
Aaltje: Número de asteroide 677, da série. -(Aaltje com uma letra maiuscula).

aam
AAM: Medida para líquidos utilizados nos Países Baixos, com capacidade para vários litros, que é também chamada

como haam, WMA ou hamm.

aangitech
AANGITECH: Nadador de Ave da família Anatidae.

aangitech
AANGITECH: Gamo das Índias.

aans
AANS: Árvore de Hindustan, utilizado como um adstringente.

aap
AAP: Na Alemanha, navio de três mastros.

aar
AAR: Rio da Suíça.

aar
AAR: Ele então chamado vinhos de Koblenz.

aaraar
AARAAR: Araar, Ciprés de Cartagena.

aari
Ramiro: Linguagem bambassi Etiópia, também chamada ari, ara, aro ou aarai.

aaro
AARO: ilha de Hadersleben no Slesvig, ( Prússia ).

aaron
AARON: Na Maçonaria, o Presidente e o zelador.

aaron
Aaron: Irmão de Moisés.

aaru
AARU: Na mitologia egípcia, lugar paradisíaco onde Osiris reinou.

aas
AAS: Na Suécia, Summit, Hill ou aglomerado, formando uma cadeia de móveis, arenito, terra movida pela água.

aas
AAS: Ilha no rio St. Lawrence.

aasmo
AASMO: suar.

aasto
AASTO: Espécie de abutre.

aasvogel
AASVOGEL: Nome que ocorre aos abutres no cabo da boa esperança.

aatal
AATAL: Vale banhado pelo rio Aa Suíça.

aati
AATI: Algum tipo de pano usado pelos taitianos e Otaiti índios.

aaus
AEUS: Nome dando em Inglês Índia Roth.

aaza
AAZA: Levante, lança, pica, aaca.

ab
AB: Mark que ele designa misturado de primeira e segunda classe para os carros de material circulante ferroviário.

ab
AB: na marina inglês, grumete apropriado para a subida.

aba
ABA: Medição de comprimento agrária antiga usada em Aragão, Catalunha e Valência equivalente a dois Annas.

aba
ABA: Anteriormente, abate.

aba
Filipino ABA:Arbusto cura paralisia.

aba
ABA: León, sinônimo de pai.

aba
ABA: Manto carregando os beduínos.

aba
ABA: Milho especial moeda usada pelos chibchas, tribo da Colômbia.

aba
ABA: Eu Escollo do mar Adriático.

abab
ABAB: Turco marinheiro gratuito usado nas galés na ausência de forçado.

ababa
Abeba: Nome de uma tribo indígena no Brasil, no estado de Matto Grosso.

ababan
Eles ABABAN: Frutos comestíveis silvestres árvore, da família das leguminosas que cresce na América do Sul.

ababangay
ABABANGAY: Ababangue, ababangui, ababanqui, árvore de planta, sarmentosa e escalada, da família bignoniaceae,
muito comum no arquipélago filipino.

ababanguay
ABABANGUAY: Árvore de Filipinas.

ababaya
ABABAYA: Nome os Caribs negligenciar o mamão.

ababil
ABABIL: Ababilo, nome de alguns pássaros fabulosos, enviado por Deus para os gatos Abyssinian para punir sua
tentativa de sitiar a Meca, muito comum nas Filipinas arquipélago.

ababo
FUNDO: Árvore etíope de cabaça, como fruta.

ababra
ABABRA: Um tipo de abóbora portuguesa.

ababuj
ABABUJ; Município de Teruel, junto ao Rio Mayotte.

ababuy

ABABUY: Nome vulgar espinhosa ameixa das Antilhas, cultivada em estufas nos países de latitudes elevadas, cujos
frutos não amadurecem.

abac
ABAC: Gênio do mal entre os bagobos de Mindanao.

abaca
BANANEIRA: Variedade de bananas das Filipinas e da Oceania.

abacado
ABACADO: Nome que é dado para o abacate nas Antilhas, louro anacate ou avocatero.

abacanado
ABACANADO, DA: diz que está se aproximando para os gostos e hábitos do bacan.

abacanto
ABACANTO: Em zoologia, peixe sem espinha.

abacaros
ABACAROS: Brasil índios que vivem nas margens do rio Madeira.

abacate
ABACATE: Nome brasileiro da fruta comestível do vale do Amazonas.

abacatuaya
ABACATUAYA: Abacatuya, peixe do scombrids na América do Sul, também conhecido como pez gallo.

abacaxi
ABACAXI: Abacaxi originários da América.

abaceto
ABACETO. Abacete, um género de Coleoptera pentamers.

abachar
ABACHAR: Nas Astúrias, aballar, mova de um lugar.

abache
PIACENZA: Corte com cavernas, no Ocidente, as montanhas ocidentais de Tenerife e partido judicial de La Orotava.

abacia
Abadia: Plantas dicotiledôneas da América Equatorial.

abacicarpo
ABACICARPO: Plantas Brassicaceae, arabideas.

abacio
ABACIO, CIA: Jesus disse é que não tem voz nem voto.

abacisco
ABACISCO: Pequena prisma usados para formar os pavimentos de mosaico romano.

abacista
ABACISTA: Contador ou Professor de aritmética.

abaco
Ábaco: armário.

abaco
Abaco: Dados tabuleiro do jogo.

abaco
Ábaco: nome que recebem duas ilhas das Bahamas.

abaco
Abaco: Mobília antiga grega e romana.

abaco
ABACO: Bacia para lavar ouro.

abacocrino
ABACOCRINO: Um género de fósseis de equinodermos.

abacomite
ABACOMITE: O abade tinha a qualidade de conde.

abacopteris
ABACOPTERIS: Fern género botânico pertencente à família Thelypteridaceae, planta finlets estreitas e soldadas
bordas, originalmente da Índia.

abacote
ABACOTE: Coroa dupla e sem adornos antigamente usado pelos reis ingleses.

abacto
ABACTO: Assustar, passar a limpo, longe dele.

abactor
ABACTOR: Ladrão, ladrão de gado.

abaculo
ABACULO: Quadrado ou vidro tubo que limita uma composição vítrea, usada na pavimentação.

abad
ABADE: Carraleja, inseto Coleoptera.

abadejo
POLLOCK: Mosca, besouro heteromero,

abadejo
POLLOCK: rígida, magro pessoa seco.

abadengo
ABADENGO, GA: Pertencente ou relativo a essa mercadoria.

abades
Abades: Tribo canibal da Cordilheira dos Andes.

abadicos
ABADICOS: Tribo referido Ptolomeu em Bactria.

abadiva
ABADIVA: Peixe do mar do Norte, da família dos Gadídeos.

abadía
Abadia: em Aragão, da casa paroquial.

abafo
ABAFO, FA: O que é undyed.

abagi
ABAGI: Usado em moedas de prata de Persia.

abahai
ABAHAI: Tribo mongol do império chinês.

abai
Francisco: Certos vestem usados na Síria.

abai
ABAI: Nome designado no Japão, o calicanto.

abai
ABAI: certo vestido para usar na Síria. ( Francisco é mal escrito )

abai
ABAI: Nome que o calendário Turco designa o mês de agosto.

abainco
ABAINCO: Medição de peso e capacidade para agregados usados em Cebu.

abaisse
CURSO: Solo de um bolo.

abakabaka
Abakabaca: Gênero de traça cujas duas espécies encontradas em Madagáscar.

abakua
ABAKUÁ: Em Cuba, antiga sociedade secreta, de origem africana, dos negros para se defender da escravidão.

abal
ABAL: A árvore da Índia.

abala
ABALA: Muito suculenta ameixa da Península de Yucatán.

abalada
ABALADA: Farinha que cai fora da bandeja.

abalado
CONFIRMADO, DA: Recessed, piegas, esponjoso.

abalagar
ABALAGAR: Fazer bálago, transformar em palha,

abaldesador
ABALDESADOR: Tanner, noquero, zurrador.

abaldonar
ABALDONAR: Salamanca, agitar.

aballar
ABALLAR: Estica as ovelhas do acarro.

aballorar
Aballorar. Na cidade de Calahorra Rioja, apabullar, pressione para tomar uma atitude.

abalon
ABALONE: Purgante abundantes na planta sul-americana pantanosa.

abalon
ABALONE: Orelha de molusco.

abama
ABAMA: Liliaceous planta cuja raiz é considerada como um purgante. F

abamita
ABAMITA: Irmã é bisavô.

aban
Eles ABAN: Chumbo protetor de gênio.

aban
Eles ABAN: Nome que lhe deram para o mês de outubro, o siro-macedonios.

abanada
ABANADA: Disse ouvido muito separado da cabeça.

abanar
ABAÑAR: em Burgos, selecione a semente com uma seleção especial.

abanar
ABANAR: na Andaluzia e Cantábria, alimentando o fogo com o abanador.

abandono
ABANDONO: município aragonesa de Quinto de Ebro, um desperdício.

abanec
ABANEC: Nome do cinto usando o sumo sacerdote dos hebreus.

abang
JHULLY: Madeira Iroko, w. amplamente utilizado em carpintaria fora da África.

abanico
INTERVALO: Tipo de cogumelo comestível.

abanico
ESCALA: Em México, pão doce que tem esta forma.

abanio
Abanio: Jornal de Rio na costa do Marfim.

abaniqueo
FANNING: Movimento exagerado das mãos que alguns fazem quando eles falam.

abantarse
Abantar é: para vangloriar-se, vangloriar-se. -

abantides
ABANTIDES: Filho de caminhada e usurpador do poder soberano em Scione.

abanto
ABANTO: Jesus é o touro espantadizo.

abanus
ABANUS: Nome de ébano árabe.

abanzamiento
ABANZAMIENTO: Em arquitetura, é horizontal a distância entre o nascimento ou a extremidade inferior de um arco e a
queda vertical da parte superior.

abapo
ABAPÓ: Planta da família da amarilideas.

abaptista
ABAPTISTA: Nome antigo de hoje, chamado coroa do instrumento do trépano.

abar
Aires: Árvore de madeira pertencente à família bignoniaceae, indígena, Filipinas.

abar
Aires: Perdulário, um desperdício.

abar
Aires: Vá embora, afastar-se, aposentar-se.

abara
-ABARA: síncope plebeu de pacote-sela, usado pelo agricultor preto de Cuba.

abarbar
ABARBAR: Na Galiza, enraizamento de plantas.

abarbarea
ABARBAREA: Na mitologia grega e romana, dentre as Náiades.

abarbarei
ABARBAREI: Na mitologia grega, dentre as Náiades, também chamado de Abarbarea.

abarbetar
ABARBETAR: Segure firmemente com as mãos.

abarcadura
Abarcadura: Quantidade de grama que pode prender um trabalhador do acionador de partida com os dedos de uma
mão apenas uma vez.

abarcar
CAPA: No Equador e ditado de uma galinha, ovos eclodem.

abarcón
U-Bolt: braçadeira de ferro com que é fixada à parede certas portas.

abaremotemo
ABAREMOTEMO: Árvore leguminosa do Brasil.

abarim
ABARIM: cordilheira que atravessa a Jordan.

abaris
ABARIS: Hiperbórea sacerdote de Apolo, filho de Seuthes.

abarmon
ABARMON: Peixe vida muito parecida com a lixa.

abaro
ABARO: Nome dado aos habitantes da Tartária Oriental.

abarra
ABARRA: Long branch e fino corte de uma árvore. -

abarrajado
ABARRAJADO: Acelerado muito calor de colorado. NOTA: ( Abarrojado é mal descrito ).

abarrir
ABARRIR: No passado, destruir, destruir, exterminar.

abarrote
CURSINHO: Náutico, eu rolo pequeno ou Cunha usado para apertar a estiva, preencher suas lacunas.

abarta
ABARTA: Membro irlandês Deus do Tuatha De Danann, filho do rei de Tir Tairngire.

abarullar
ABARULLAR: Cantábria, fazer as coisas ao acaso.

abas
ABAS: Bush Philippine cura paralisia.

abascanto
ABASCANTO, TA: Que está livre da calúnia ou hex; Isso não pode desacreditar a isso.

abasí
ABASI: moeda de prata usada na Pérsia.

abasolo
ABASOLO: Município do México, no estado de Coahuila de Zaragoza.

abasoloa
ABASOLOA: Planta muito abundante na América, a família.

abaste
Re-estoque: Nome de um do uncido de cavalos no bandwagon de Hades, o Deus da vida após a morte.

abaster
ABASTER: Cavalo de Plutão.

abastería
ABASTERIA: Salamanca, prestação de alimentos.

abasto
Fonte: Em Venezuela, pequena mercearia.

abasto
ABASTO: Salamanca, taberna.

abatanado
ABATANADO, DA: Destro, chuveiro, perito, bronzeamento, Smoothie, brins, apelou, versado, peloteado.

abatimiento
ABATIMENTO: Ângulo entre a derrota e o eixo, devido à ação do vento.

abatí
Alba: Beber álcool destilado de milho.

abattage
ABATTAGE: Prática comercial consistente em prefere quantidade à qualidade.

abavunculo
ABAVUNCULO, a: no passado, irmão da avó terceiro.

abaxil
ABAXIL: Localizado fora do eixo.

abayuncar
ABAYUNCAR: Em Cuba, abate, assediar ou prejudicar a uma pessoa.

abáculo
ABACULO: Cubo de vidro imitando um ou mais pedras coloridas.

abbe
ABBE: Lago endorreico da África Oriental, entre a Etiópia e Djibuti.

abc
ABC: Denominação com a qual está apontando para a Argentina, Brasil e Chile, após a assinatura de um tratado em
1915.

abceso
ABSCESSO: na medicina, acumulação de pus nos tecidos orgânicos.

abda
ABDA: Ídolo adorado os midianitas.

abdala
Abdullah: Pai de Muhammad.

abdera
ABDERA: Antiga cidade de Espanha entre Málaga e Cartagena.

abderitico
Pelo contrário, CA: Bobo, estúpido.

abdero
ABDERUS: Amigo de Hércules.

abditorio
ABDITORIO: Lugar para ocultar ou salvando efeitos.

abe
ABE: Madeira da África tropical, usada em carpintaria.

abechucho
ABECHUCHO: município aragonesa de Quinto de Ebro e despreciativamente, soso.

abechuco
ABETXUKO: Em Hinojosa de Duero, município de Salamanca, insulto que visam a pessoa rude, não bem maneiras.

abeite
ABEITE: No passado, atrai.

abeja
Abelha: Pessoa diligente e prospectiva.

abejeo
Eu zumbido: Salamanca, grama das abelhas.

abejorro
BUMBLEBEE: Pessoa pesagem ou de conversa incomoda.

abejorro
BUMBLEBEE: Peludo hymenopterans inseto, com o tubo longo, que canta muito quando voando.

abejucarse
ABEJUCARSE: No México, crescer dobrado e emaranhado, o caule de uma planta.

abel
ABEL: Cratera lunar.

abela
ABELA: Black poplar.

abeliana
Abeliana: Categoria em que os morfismos são estrutura de grupo abeliano.

abelica
ABELICA: Árvore de planta da família ulmaceae também, chamado de "falso sândalo".

abella
ABELLA: nome vulgar de muitas bananas, na Abissínia.

abellio
ABELLIO: Deus gaulês de macieiras e árvores frutíferas.

abelsonita
ABELSONITA: minério de sua classe, " compostos orgânicos " que quimicamente é um derivado da porfirina com
niquelar, de cor vermelho-de-rosa, roxo ou marrom avermelhada, translúcida, que cristaliza no sistema triclínico.

abem
ABEM: Madeira w. África, cor marrom avermelhada, utilizada na fabricação de móveis.

abena
ABENA: Verbena.

abenakiita
ABENAKIITA: Minério do tipo dos ciclosilicatos de pálido cor marrom, transparente que cristaliza no sistema trigonal
escalenoédrica hexagonal.

abenakiíta
Abenakiita: Silicato de sódio e cério com ânions fosfato adicional, carbonato e sulfato de sódio que cristaliza no sistema
trigonal escalenoédrica hexagonal.

abenebé
Abenebe: Jornal de curso de água que atravessa o distrito de Lagunes na Costa Ofivory.

abengibre
ABENGIBRE; Município espanhol na província de Albacete.

abenoin
Abenoin: Jornal de água curso localizado no distrito de lagunas, Costa do Marfim.

abeo
ABEO: Alcunha de Apolo.

abeona
Sana: Deusa romana que protegia as crianças a primeira vez que eles deixaram a casa de seus pais,

aber
ABER: Foz de um rio pequeno.

abere
ABERE: na mitologia Melanésia, um demônio.

aberemoa
ABEREMOA: Anona.

aberia
ABERIA: Bush costumava hedges de formulário.

abernathyita
Abernathyita: Complexo de uranilo e arseniato hidratado de potássio, que cristaliza-se na tetragonal dipiramidal sistema
e ditétragonal.

aberracidad
ABERRACIDAD: No México e popularmente, aberração.

abertal
ABERTAL: Abertura, fenda, janela.

abertura
Abertura: Abertura, suavidade no tratamento e conversa. -(Vagas: Plural de abertura).

abeso
ABESO: anteriormente, em química, Cal viva.

abeter
ABETER: Anteriormente, cativar, tolo.

abeya
ABEYA: Anteriormente, a abelha.

abé
Eu abé: Rio de Costa do Marfim no distrito de lagunas.

abg
Gasometria arterial: Nome que os botânicos árabe deram o asfodelia.

abgal
ABGAL: Na mitologia mesopotâmica, sábios espíritos criados pela Ea na Apsu.

abhurita
Abhurita: Hidroxilados de oxi-cloreto de estanho, que cristaliza no sistema trigonal e trapezohedral.

abi
ABI: Boldo, arbusto pequeno de madeira muito dura que produz bagas pretas, doces, comestíveis e muito pequenas.

abi
ABI: Gênero de insetos Elasmopalpus, família de tentredinidos, cujas antenas em forma de bastão, é composto por
cinco articulações.

abi
ABI. Filha de Hércules, irmã e mãe da OIT.

abia
ABIA: Estado da República Federal da Nigéria.

abiao
ABIAO: Nos aragoneses município de Quinto de Ebro, conseguiu, conseguiu.

abias
ABIAS: Rei de Judá, filho de Roboão, também chamado de Abiyyam.

abiatar
ABIATAR: eu sumo sacerdote dos judeus exilados por Salomão.

abicancano
ABICANCANO: Na Extremadura, piolho.

abierta
Aberto: Você diz do rada, praia ou baía, expostos.

abies
ABIES: Um género de arbórea plantas gimnospérmicas da ordem de coníferas e a família de pinnaceas.

abies
ABIES: Nome cientista de abeto.

abieteno
ABIETENO. Em química, heptano.

abietina
ABIETINA: em química, coniferina.

abiga
ABIGA: Variedade de abeto.

abigail
ABIGAIL: Esposa de Nabal e viúvo, David.

abigesto
ABIGESTO: No México, roubo de gado.

abihar
ABIHAR: Albihar, planta herbácea da família das Asteraceae, nativo do continente europeu.

abij
BISA'ABIJ: Centro de madeira e W. África, usada em carpintaria e artesanato.

abijero
ABIJERO: Em Hinojosa de Douro, município de Salamanca, parte de um chega onde nunca dá o sol ou apenas ao
amanhecer.

abijiras
ABIJIRAS: Povos indígenas da América do Sul.

abil
ABIL: nas Filipinas, a pessoa inquieta e errante.

abila
ABILA: Antigo nome de Ceuta.

abilla
ABILLA: Semente de malva comum.

abillar
ABILLAR: Cara, desprezada, ultrajar, tente um dos VII.

abim
ABIM: Distrito de Uganda.

abimelec
ABIMELEQUE: O sétimo juiz de Israel.

abimelech
ABIMELEQUE: O rei filisteu de Geraza.

abios
ABIOS: O nomad Village Escitia.

abiosis
ABIOSIS: Suspensão aparente da vida.

abiot
ABIOT: Ursa maior, usada para determinar a altura da estrela polar.

abisag
ABISAG: Última esposa do rei David.

abismal
ABISMAL: em artes e ofícios, pino mestre de um carro.

abisopelagico
ABISOPELAGICO, CA: Jesus disse que é da área que compreende o abissal de água em massa.

abit
ABIT: no passado, albayalde.

abitesartan
ABITESARTAN: A angiotensina II antagonista do receptor.

abitesartan
ABITESARTAN: A angiotensina II antagonista do receptor.

abitiga
ABITIGA: aplicado para os indígenas de uma tribo altiplano da Bolívia e do Peru que retém sua antiga língua Inca.

abiu
ABIÚ: No Brasil, árvore tropical do sapotaceae até 40 m. altura, chamada cauje no Equador e caimito na Amazônia.

abiu
ABIÚ: Filho de Aaron.

abjurable
ABJURABLE: False, misrepresentative, equivocada, o que deve ou pode se retratar.

abla
ABLA: Município de Almería.

ablacion
ABLAÇÃO: Quantidade de neve ou gelo é perdida através de fusão ou vaporização.

ablación
ABLAÇÃO: Aférese, exclusão de uma carta no início de uma voz.

ablactar
ABLACTAR: Suspender o aleitamento materno, desmame.

ablagar
ABLAGAR: Dar passos longos.

ablator
ABLATOR: Uma ferramenta usada para cortar a cauda para as ovelhas.

ablefaria
ABLEPHARON: Parcial ou total privação das pálpebras.

ablegacion
ABLEGACION: eu banir o que o pai poderia condenar o filho desobediente de acordo com a lei romana antiga.

abner
ABNER: Saul General que morreu disso colocado Isboseth no trono e morreu assassinado por Joabe.

abnoba
ABNOBA: Deusa celta da Alemanha, na floresta negra.

abnue
ABNUE: Chacal, lobo espinheiro.

abo
ABO: Nome de um dos braços do rio Níger.

aboa
ABOA: Base de verão finlandês na Antártida.

abocada
CASTIGADOS: Abacate, Loureiro.

abocar
Endereço: No México, melhora o sabor do pulque, adicionando Mead ou outras substâncias.

abochornar
EMBARAÇOSO: Ficando doentes plantas por causa do calor.

aboe
STOUF: Peixe de Acantopterigio de cinza muito escuro.

abofellar
ABOFELLAR: Colocar vestidos ocos, tecidos, fitas, etc.

abogalla
ABOGALLA: Salamanca, consequência natural do carvalho.

abola
ABOLA: Um tipo de envoltório usado por soldados gregos e romanos.

abola
ABOLA: Plantar grama de folhas lisas e espiguitas se reuniram em cluster.

abollon
ABOLLÓN: Stud, botão que vertem as videiras e outras plantas.

abolo
Eu ABOLO, THE: Jesus disse ser o pônei que não tem todos os dentes.

abolo
Eu ABOLO, a: no passado, avô.

abomasitis
CONCLUSÕES: Inflamação da coagulação em ruminantes.

abombar
PROTUBERÂNCIA. Choque, atolondrar.

abona
PAGAMENTO: Nome com os guanches conhecia um da tomada da ilha de Tenerife.

abonda
ITS: Língua africana falada em Angola e Benguela.

abonecer
ABONECER: Melhora, para suportar o clima.

abonico
ABONICO: tranquilamente.

abono
FERTILIZANTE: Asturias rio que desagua no mar Cantábrico.

abono
FERTILIZANTE: Bilhete dando direito de participar de uma série de shows ou o uso repetido de um serviço.

abonuco
ABONUCO: Em Cuba, babunuco.

aboñón
ABONON: no passado, albellon, esgoto, cloaca.

aborbora
ABORBORA: Madeira da África para uso na construção naval.

aborio
ABORIO: Arbutus.

aborrajado
ABARROJADO: Salamanca, sufocada, muito calor de colorado.

aborrajar
ABORRAJAR: O grão seco prematuramente.

aborrece
ODEIA: formulário do ódio-seu significado verbo é: despreza, odeia, odeia, despreza, execra, falhar, condena, etc...
entre outros.

abosar
ABOSAR: Em Cuba, revivendo cansado luta galo de rina.

abotejar
ABOTEJAR: município aragonesa de Quinto de Ebro, colocando o badalo de sino.

abotinarse
ABOTINARSE: município aragonesa de Quinto de Ebro, aglomerado.

abón
ABON: Município aragonesa de quinto de Ebro, o mosquito morde.

abra
Aberto: Distância entre as varas o cordame de um navio.

abra
Aberto: Crack produzido no chão por efeito de abalos sísmicos.

abrahonar
ABRAHONAR: Abraçar ou siga a parte brahones ou superior do braço.

abramovita
Abramovita: Sulfosal de chumbo, estanho, índio, bismuto e enxofre que cristaliza no sistema triclínico.

abraqueo
ABRAQUEO, traqueia: Na medicina, disse que é o feto que nasce sem braços.

abraquiocefalia
ABRAQUIOCEFALIA: Falta congênita cabeça e braços.

abras
ABRAS: Povos indígenas do Brasil.

abreganas
ABREGANAS: No Peru, aperitivo.

abreojo
Abreojo: Em Múrcia, eu pinchoso de cardo.

abreostras
Abridor de ostras: Desbullador, garfo de ostra.

abrepunos
ABREPUNOS: Planta da família da ranunculaceas com folhas superiores muito divididas e flores amarelas.

abrevadero
CALHA: Clivagem formando geada nas árvores.

abrevadero
CALHA: Gap que resta entre as pedras para entrar os rejuntes.

abriantofobia
ABRIANTOFOBIA: Medo do que brilhar ou pode brilhar.

abric
TELA: no passado, enxofre.

abridor
ABERTURA: Na Extremadura, pêssego pequeno.

abrina
Alves: Veneno natural que é das sementes de uma planta chamada ervilha, árvore do Rosário ou jequiriti.

abrir la caja de pandora
Abra a caixa de PANDORA: acção ou decisão de que, de repente, derivado de consequências desastrosas.

abro
Cláudio Alves: Planta da família da papilionáceas cujas folhas uma infusão peitoral também chamada jequiriti é feita.

abroarse
ABROARSE: Obter, se envolver em uma broa.

abrocoma
Abrocoma: gênero apenas de ordem roedores, família abrocomidos, que inclui apenas duas espécies, sul-americano e
semelhante para o casaco de chinchila.

abrocomidos
ABROCOMIDOS: Família de mamíferos dos roedores ordem, semelhantes a chinchila, com um único gênero:
Abrocoma.

abrojo
Velcro: Cada uma das peças de ferro com quatro palhetas ou lâminas que foram espalhadas pela Terra tornar-se
grávida a passagem para o inimigo.

abrojo
Velcro: Thistle protagonizei.

abrojo
Velcro: Agulha Cliff, quase à água em forma de flor e perigoso para a navegação.

abrollar
ABROLLAR: Começa a brotar plantas.

abrollo
ABROLLO: Cigofilea redondo e espinhosas de fruta planta.

abroscopus
ABROSCOPUS: gênero de aves passeriformes pássaros que reúne três espécies e é originários da Ásia.

abrucena
ABRUCENA: Município espanhol da província de Almeria.

absalon
ABSALÃO: O terceiro filho do rei David.

abswurmbachita
Abswurmbachita: Oxi-anidro silicato de cobre e manganês com impurezas de titânio, alumínio, ferro, magnésio e cálcio,
que cristaliza-se na tetragonal dipiramidal sistema e ditétragonal.

abu
ABU: Uma espécie de banana da Índia, cujo fruto é comido frito ou assado.

abu
ABU: Voz árabe que significa, pai de " ".

abu
ABU: Divindade mesopotâmica.

abub
Cassia: Instrumento parecido com a flauta, o judeu.

abubo
ABUBO, BA: Figurativamente homem ou uma mulher tola.

abuco
ABUCO: Peso utilizado nas Índias equivalente a 20´695 gr.

abudad
ABUDAD: Touro sagrado da mitologia persa, criado por Ormuz.

abuela
AVÓ: No México, parteira.

abuelita
VOVÓ: Um tipo de CAP para as crianças.

abuelita
VOVÓ: Na Colômbia, algumas espécies de pequena pomba-rola.

abuelita
AVÓ: Berço carrinho ou cadeira de rodas.

abuelo
AVÔ: Em Extremadura, raspajo restante do cluster após uvas de casca.

abuelo
AVÔ: No México, doce açúcar mascavo com nozes, cone truncado.

abuged
ABUGED: Nome do alfabeto árabe.

abulomri
ABULOMRI: Uma espécie de abutre na Arábia Saudita.

abuna
ABUNA: Rio da Bolívia, um afluente do rio Mamoré.

abundancia
ABUNDÂNCIA: Asteroide o número 151 da série.

abundantia
ABUNDANTIA: Deusa da boa sorte, abundância e prosperidade.

abundio
ABUNDIO: Aragão, personagem muito boba.

abur
ABUR: Planta Philippine família Delas amarilideas, virtudes medicinais.

aburaage
ABURAAGE: Produto de alimento japonês feito de soja.

aburacar
ABURACAR: Broca, broca.

aburakago
ABURAKAGO: Na mitologia japonesa, a criança que gravita em torno as lâmpadas à procura de petróleo.

aburote
ABUROTE: Guiné Papagayo, notável pela beleza de suas penas.

aburria
ABURRIA: Géneros de aves Galiformes da família Cracidae, que habitam as selvas da América do Sul.

aburricion
TÉDIO: Na América, antipatia, odeio.

aburzar
ABURZAR: Em Múrcia, rocha.

abusión
ABUSIÓN: em retórica, Catacrese.

abuso
ABUSO: Peixe Acantopterigio altamente apreciado por sua carne.

abuta
ABUTA; Planta considerada remédio universal em Cayenne, Cuba e Haiti, onde é nativo.

abuto
Alves: Japão Idol, adorado pelos marinheiros como Deus do vento.

abwehr
ABWEHR: Serviço de espionagem do estado maior geral alemão de 1925 a 1945.

ac
AC: Antigo Tribunal Romano.

ac
AC: Significado de raiz grega, Dica " "

ac
AC: Símbolo químico do actínio.

aca
ACA: em algumas partes da América do Sul, excremento.

acab
AHAB: Rei de Israel, assassino de Nebot.

acabiray
ACABIRAY: espécie de abutre na Argentina de cor marrom escuro.

acabriolado
ACABRUILADO: Jesus disse que são salto dado pés em movimento com leveza.

acacalote
acacalote: Mergulhão-de-crista, Raven, como anfíbio ave.

acacana
ACACANA: Alcachofra do Peru.

acacina
ACACINA: Nome de pura goma arábica.

acacina
ACACINA: Nome de pura goma arábica.

acaco
ACACUS: Na mitologia grega, nome de um príncipe arcadio, filho de Licaão, famoso por sua maldade.

acacoyol
ACACOYOL: Planta da grama mexicano cujas sementes fazem rosários, também chamado de lágrimas de emprego e
acacoyotl.

academo
AKADEMOS: Herói ateniense em cujas posses chegando a Atenas, o que ele legou à aldeia, eram jardins frequentados
por filósofos, origem da famosa academia onde Platão ensinou.

acadia
ACÁDIA: Antiga região do Canadá.

acadico
ACADICO; CA: Jesus é a forma primitiva de escrita cuniforme.

acadiense
ACADIAN: Jesus disse ser terreno Cambriano Médio chão, caracterizado pela presença dos trilobitas fósseis.

acaecera

Você acaecerá: vai acontecer ou vai haver um fato; Isso vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, suceder.

acaecimientos
OCORRÊNCIAS: Náutico, páginas do jornal da navegação são disse onde as incidências da viagem.

acaer
ACAER: Grace desgastar a roupa.

acaguro
ACAGURO: Nome que ocorre na Guiana-uma palmeira cujas folhas são usadas para fazer os fãs.

acahe
ACAHE: Magpie do Uruguai.

acahpata
ACAHPATA: No México, bolo de milho cozido para a grelha.

acaiba
ACAIBA: Madeira da América Central para uso em modelos, modelos de aviões e mobília.

acaja
ACAJA: Jobo, madeira da América Central, luz, usado em modelos, modelo aviões e celulose para papel.

acajaiba
ACAJAIBA: A Guiana e o Brasil, para uso em móveis e madeira virou.

acaju
CAJU: Castanha americana.

acala
ACALA: Variedade de algodão.

acalaca
ACALACA: Formiga americana do tamanho de um gafanhoto.

acalanto
ACALANTO: Nome do cientista Verdilhão e Pintassilgo.

acalcar
ACALCAR: na Galiza, apertar, comprimir, manipular, sentir os noivos para os jovens.

acalcar
ACALCAR: Em Salamanca. Hollar, pressionando, para tornar mais compacto.

acalefos
ACALEFOS: Escifoos.

acali
ACALI: Nome dado aos sacerdotes confiados a custódia dos livros Nanck e Suru-nynna-Singhi, na Índia.

acalifa
ACALIFA: Planta euforbiacea das áreas tropicais da Ásia, com atividades de laxantes, eméticas e antiarthritic, também
chamadas mar de urtiga.

acalle
Mudo: No Paraguai, o corvo-como o pássaro.

acalo
ACALO: Um género de insectos coleópteros circulionidos, cuja espécie vive nas florestas madeiras mortas de regiões
temperadas.

acalote
ACALOTE: No México, semelhante ao pássaro douradinha.

acaltetepon
ACALTETEPON. No México, espécie de rabo de lagarto longo, pernas curtas, língua vermelho, pele Cinderela
pontuada de rugas, passo lento, morder doloroso e olhar feroz, também chamado de acaltetepo.

acaltetepon
ACALTETEPON. No México, espécie de rabo de lagarto longo, pernas curtas, língua vermelho, pele Cinderela
pontuada de rugas, passo lento, morder doloroso e olhar feroz, também chamado de acaltetepo.

acaltetepon
ACALTETEPON. No México, espécie de rabo de lagarto longo, pernas curtas, língua vermelho, pele Cinderela
pontuada de rugas, passo lento, morder doloroso e olhar feroz, também chamado de acaltetepo.

acamacu
ACAMACU: Uma espécie de moscaretas da ilha de Madagascar.

acamantide
ACAMANTIDE: Tribo de Atenas.

acamapichtli
ACAMAPICHTLI: Primeiro rei dos astecas.

acamapitzin
ACAMAPITZIN: Primeiro rei do México quando esse país era a monarquia.

acamarquis
ACAMARQUIS: Grupo de pólipos que aderem às rochas dos mares quentes, onde eles vivem.

acamarse
Acamar é: levar o gado para passar a noite.

acamas
Você ACAMAS: Acamas, filho de Teseu e Freda, líder grego na guerra de Troia.

acamaya
ACAMAYA: Espécie de papagaio.

acamayo
ACAMAYO: Erva nativa do México, bulbos, flores hermafroditas, fruto capsular, da família de Amaryllis, também
chamado James, de metro e de flores, lírio asteca.

acamgelt
ACAMGELT: Nome que é dado para o pita de açúcar SAP no México.

acamoth
ACAMOTH: Nome de um dos deuses inventados por Valentiniano.

acampo
ACAMPO: Na Galiza, terreno, tendo sido anteriormente plantado, é ignorante e só produz ervas.

acampo
ACAMPO: Cidade dos Estados Unidos. UU. na Califórnia e o Condado de San Joaquin.

acampsia
ACAMPSIA: Anquilose, incapacidade de dobrar uma articulação.

acan
AcÃ: Na Germânia, alerta.

acan
AcÃ: Juiz bíblico apedrejado, tendo objetos conquistar Jericó.

acan
AcÃ: População peruana em Ancachs.

acana
ACANA: Arbusto de Malabar.

acana
ACANA: Medida de capacidade usada em Beócia grego e que valeu a pena, um mediano.

acanaca
ACANACA: Planta das Índias empregada como sudorífero para doenças venéreas, pelos índios.

acanalado
GROOVED: Veterinária, disse que é o cavalo, quando, por causa da sua excessiva adiposidade, formou uma espécie
de canal da região dorsal para a garupa.

acanalado
RIBBED, pai: Em Blasonica, serrilhada peças contornos.

acanallado
ACANALLADO: Jesus é o ambiente, especialmente do gênero tabloide, que degrada tanto em seu conteúdo e sua
forma de expressão.

acanea
ARCANEA: Desafectada, Hackney, jaca, mare.

acanga
ACANGA: Nome Vulgar de pintadas.

acange
ACANGE: Turco Hussardo.

acaniáceas
Acaniaceas: Família de pequenas árvores da ordem Brassicales que são distribuídos para o sudeste da Austrália.

acanio
PIEDMONTÌS: Monospermo, fruto normalmente seco, cujo pericarpo é separado da pele do fruto.

acanito
ACANITO: Bug pupivoro, hymenopterans.

acano
ACANO: Eu borriquero de cardo.

acano

ACANO: Espinosa de nadadeira dorsal do peixe fóssil.

acanor
ACANOR: Atanor de fogão.

acansinarse
Acansinar é: pneu, ficar lento ou preguiçoso.

acantarios
ACANTARIOS: Uma classe de protozoários actinopodos equipado com um esqueleto composto por espículas radiais
10 ou 20, compostas o estrôncio, silicato de alumínio e cálcio Sulfato.

acanthorhynchus
Spinebill: Um género de aves passeriformes da família dos melifagidos, cujos membros estão localizados na Austrália.

acantina
ACANTINA: Um género de insectos de Diptera.

acantina
ACANTINA: A ordem da família Muricidos e a prosobranch do gênero.

acantina
ACANTINA: Quitina-como a substância orgânica.

acantino
ACANTHINE, Nd: Espinhosa, eriçados de espinhos.

acantion
ACANTION: Anatomia, ponto na base da espinha nasal anterior.

acantízidos
Acantizidos: Aves da família de aves passeriformes que inclui a acantizas, gerigones, sedositos, subfamília pardalotidos
e face branca, nativa da Austrália, Indonésia, Nova Zelândia, Papua e algumas ilhas do Pacífico.

acanto
ACANTO: Ornamento do capitel coríntio.

acantocarpo
ACANTOCARPO, PA: Fruta coberto de espinho.

acantofilo
ACANTOFILO, o: aplicado aos insetos que são colocados nas plantas espinhosas.

acantofilo
ACANTOFILO: Um género de poliperos fóssil do Siluriano.

acantofilo
ACANTOFILO: O género botânico composto cariofilaceas da América do Sul.

acantometridos
ACANTOMETRIDOS: Em zoologia, grupo de radiolários caracteriza-se por ter um esqueleto de acantina.

acantonar
DESAMAR: Ficar e implantar as tropas em lugares diferentes.

acantonar
DESARMAMENTO: Limitada a um trabalho.

acantopterigios
ACANTOPTERIGIOS: Perciformes, peixes teleósteos quase todos marinhos, cujas nadadeiras estranhas tem raios
espinhosos inarticulados.

acanturo
ACANTURO: Peixes das Índias ocidentais de dentes afiados, comumente chamado de cirurgião.

acap
ACAP: Mexicano de madeira, que é usado para módulos (assemblies).

acapacle
ACAPACLE: No México, uma espécie de cana-de-medicamento.

acapetate
ACAPETATE: No México, esteira grossa feita de tiras de haste flexível, entrelaçados.

acar
ACAR: Tipo de salada feita na Indonésia, Malásia e Singapura, consistindo de vegetais misturados com amendoim do
chão.

acaraje
ACARAJÉ: Prato tradicional na culinária da Bahia, no nordeste do Brasil.

acari
ACARI: Município do Brasil no estado do Rio Grande do Norte.

acari

ACARI: Muçulmano médico, chefe da seita da acarios.

acari
ACARI: Acarina, subclasse de Arachnida conmunmente denomonados ácaros.

acarno
ACARNO: cardo selvagem.

acarno
ACARNO: peixe semelhante da tainha, da família da mulidos, abundante no Mediterrâneo.

