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Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

gelberda
GELBERDA: ocre de argila em variedade, pertencentes a silicatos de ferro.

gema
GEM: Bud ou botão de plantas.

gema
GEM: na carpintaria, a parte em uma árvore, permanecendo a crosta mal sendo incriminada.

gemini
GÊMEOS: American cápsula espacial destinada a transportar dois astronautas.

gemista
GEMISTA: A cozinha grega, consistindo de tomates e pimentos recheados com arroz e especiarias, cozido no forno.

gemula
GÊMULAS: A planta embrião gema.

gemuño
GEMUÑO: Município espanhol na província de Ávila.

genipapo
GENIPAPO: No Brasil, o resultado do genipa ou jagua.

genipeas
GENIPEAS: Série de plantas de Rubiaceae, cujo tipo é o gênero genipa.

genitamana
GENITAMANA: na mitologia, divindade protetora do recém-nascido.

genitor
GENITOR: Alcunha de Júpiter entre os lycians.

genitriz
GENITRIZ: Assim chamado que concebe.

genoveva
Genevieve: Número de asteroide 680, da série. -(Genevieve g, letras maiusculas).

genua

GENUA: Asteroide número 485, série.

geo y grafia
GEO: Prefixo que significa, terra de " " ou, terra " ". -GRAFIA: Prefixo que significa, " " " Descrição tratados 34, " 34
escrevendo; ou, " 34 representação gráfica;

geocronita
Geocronite: Sulfuro-arseniuro - Antimoneto de chumbo que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

geometría
GEOMETRIA: Asteroide n º 376 da série.

geomungo
GEOMUNGO: instrumento musical de cordas coreano, da família da cítara.

geopolímero
Geopolímeros: Polímero sintético aluminossilicato inorgânico proveniente da reação química conhecida como
geopymerization.

georgia
Geórgia: Estado dos Estados Unidos.

georgia
Geórgia: Número de asteroide 359 da série.

georgiadesita
Georgiadesita: Mineral com adicionais ânion hidróxido cloreto e arseniato de chumbo como o único cátion, que
cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

georico
GEORICO: Mamífero roedor, da família de georiquidos o tipo.

georiquidos
GEORIQUIDOS: Família de roedores de cabeça grossa, olhos e ouvidos escondidos, pés fortes para cavar, como as
toupeiras.

georisidos
GEORISIDOS: Uma família de insetos, besouros, pentamers, a própria Europa.

georiso
GEORISO: Coleoptera inseto corpo pentamerous, gordo e arredondados, escuros, vivos enterrado nas margens de
rios, lagos e lagoas.

gerac
GERAC: Pesa menos e prata moeda, usada pelos hebreus.

geraldina
JASMIM: Número de asteroide 300 da série.

gerana
GERANA: Na mitologia grega, rainha dos pigmeus.

gerasa
GERASA: das cidades que faziam parte da antiga Decapolis, localizado na Jordânia.

gerd
GERD: Nordic giganta, esposa do Deus Freyr.

gerda
GERDA: Asteroide o número 122 da série.

gerion
GERIÃO: Na mitologia grega, filho de gigante monstruoso de Crisaor e Calírroe.

gerlinde
Gerlinde: Número de asteroide 663, da série. -( Gerlinde com G. capital ).

germa
GERMÀ: Recipiente destinado ao transporte de mercadorias utilizadas nos mares de Levante, no século XVII.

germania
GERMANIA: Asteroide número 241 da série.

germanita
Germanite: Eu sulfeto de cobre, ferro e germânio que cristaliza no sistema cúbico.

germánico
GERMÂNICO: Nobre romano militar que governou e pacificou o Germania. Foi pai de Calígula e irmão de Claudio.

gerovit
GEROVIT: Na mitologia eslava, Deus da guerra.

gersdorffita
Gersdorffite: Sulfuro-arseniuro de níquel, com impurezas de ferro, cobalto, antimônio e cobre, que cristaliza no sistema
isométrico ou cúbico.

gerson
GERSON: Primeiro os filhos de Levi.

gersuind
Gersuind: Número de asteroide 686, da série. -(Gersuind g, letras maiusculas).

gerta
GERTA: Rio de Burgos, um afluente do rio Ebro.

gertrud
Gertrus: Número de asteroide 710 da série. -(Gertrud g, letras maiusculas).

gerupio
GERUPIO: Em Salamanca, eu fregoteo. limpeza.

ges
GES: Rio de Espanha, afluente do Rio Ter.

geshtu-e
GESHTU-e: mitologia acádia e Suméria, menor inteligência de Deus.

gestas
Ações: O nome de um dos dois ladrões entre eles morreu crucificado Jesus Cristo.

geta
GETA: Calçado tradicional japonesa que consiste de uma mesa e dois dentes que sustentam o peso.

getchellita
Getchellite: Eu sulfeto de antimônio e arsênico que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

geter
Grohmann: Filho de Aram e neto de Shem.

getsemani
GETSÊMANI: Jardim onde, de acordo com o novo testamento, Jesus orou ontem à noite, antes de ser preso.

getuk
GETUK: Aperitivo de Indonésia, feito de mandioca cozida e amassada misturado com sal, açúcar e coco ralado.

gewurztraminer
Gewürztraminer: Uva branca que dá nome a um vinho com denominação de origem da Alsácia.

gérgal
GÉRGAL: Município espanhol da província de Almeria.

ghee
Ghee: Manteiga clarificada normalmente usada na culinária indiana.

giam
GIAM: madeira da Índia, de alta densidade, usada em estruturas e impertinente.

gianduja
Gianduja: Mistura de chocolate, de origem italiana, com avelãs e coisas seca de cacau.

giba
GIBA: Em germania, protuberância, inchaço.

gibanica
GIBANICA: Sérvio sal bolo, feito de borda de queijo e massa fresca.

gibbsita
GIBBSITA: Formar minério de hidróxido de alumínio que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

gibelotte
Gibelotte: Eu guisado de coelho preparado com cubos de bacon, cebola grelhada e um buquê de ervas e coberto com
o caldo de carne e vinho.

gier
GIER: Rio da França que passa perto de Lyon.

gies
GIES: Dentre os Hecatônquiros.

gigot
Gigot: Pedaço de açougueiro um inteiro consistindo de cadeira e a coxa do cordeiro.

gigue
Giga (dança): Coxa animal caça (veado ou cervo).

gijón
GIJÓN: Município espanhol na província das Astúrias.

gila
GILA: mulher fácil de tolo, sempre exposto a correr um sério risco de não ser suspeito.

gila
GILA: Ancash, jovens mulheres, apaixonado.

gila
GILA: Rio Estados Unidos, um afluente do rio Colorado.

gila
GILA: cidade de Angola na província do Bengo.

gila
GILA: Condado dos Estados Unidos, no Arizona.

gilbuena
GILBUENA: Município espanhol na província de Ávila.

gilda
GILDA: Produto comida do Norte.

gilgamesh
GILGAMESH: Personagem lendária da mitologia suméria, filho do sacerdote Ninsuna e Lillah deusa.

giliato
GILIATO: Moeda de ouro da Toscana que correspondia a 45 reais e 24 maravedis.

gimbondo
GIMBONDO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

gimialcón
GIMIALCÓN: Município espanhol na província de Ávila.

gimlet
VERRUMA: Combinação de gim ou vodca e suco de limão.

gimplona
GIMPLOMA: Em Salamanca, uma pessoa que ele chora por tudo.

ginevra
Ginevra: Número de asteroide 613, da série.

gingerli
GINGERLI: Moeda de ouro da Turquia.

gioba
GIOBA: ingrediente consistente em arroz chinês de queimada.

girasoles
Girassol: Variedade de opala. GIRASSÓIS: Girassol Plural.

girasoles
Girassol: Giganta, mirasol, alcachofra de Jerusalém, planta herbácea das Asteraceae nativa da América e cultivada
como alimento, ornamental e sementes oleaginosas.

girasoles
Girassol: Variedade de opala. GIRASSÓIS: Girassol Plural.

girasoles
Girassol: Alguém para tentar ganhar o favor de um príncipe ou poderoso. GIRASSÓIS: Girassol Plural.

girasoles
Girassol: Variedade de opala. GIRASSÓIS: Girassol Plural.

girolle
Girolle: Pequeno utensílio com manivela vertical usado para ralar o queijo.

giscon
GISCÃO: Nome de vários generais da antiguidade clássica.

gisela
GISELA: Asteroide número 352, da série.

gismonda
GISMONDA: Asteroide número 492, série.

gismondina
Gismondine: Aluminossilicato de cálcio que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

gladiator
GLADIADOR: Inseto que habita uma área muito isolado da cadeia de montanha da Namíbia do Jurássico.

glareólidos
Glareolidos: Família de aves das espécies de cytas ordem caradriforme são reconhecidos como os corredores e as
mulheres com cestos.

glarimar

Glarimar: município aragonesa de Quinto de Ebro, chorando.

glasa
Esmalte: Substância com a consistência de xarope, obtido por redução de uma capoeira de fundo não vinculado e,
raramente, carne de caça ou peixe.

glaserita
GLASERITA: Sulfato de potássio e sódio, trigonal, apresentado em cristais tabulares brancas ou azuladas.

glauberita
Glauberita: Seu nome é devido ao seu alto conteúdo de anteriormente conhecido como sulfato de sódio "Sal de
Glauber" e cristaliza no sistema monoclínico.

glauco
GLAUCO: Número de asteroide 288, da série.

glauco
GLAUCO: Na mitologia grega, divindade e o mar de monstro, filho de Poseidon e Nais.

glaucocroíta
Glaucocroita: Anidro silicato de cálcio e manganês que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

glaucofana
Glaucofana: Sódio anfíbola que é típico e determinante dos xistos azuis que cristaliza no sistema monoclínico.

glauconita
Glauconita: Hidratado filossilicato de potássio e ferro formado de modo autógeno em sedimentos marinhos, que
cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

gleba
GLEBA: Huesca, terreno gramado.

glero
Glero: Aragão, pedra do rio.

gliosis
GLIOSE: Mórbida foi associada com a presença de gliomas.

gliptodonte
GLIPTODONTE: Fósseis desdentado mamífero que situa-se no terreno quaternário da América do Sul.

glo

GLO: Onomatopeia do borbulhantes de um líquido.

globos
BALÕES: em gráficos as histórias em quadrinhos, desenhos animados e piadas.

gloria
GLORIA: Castilla la Vieja e Leão, o forno está pronto para atendê-lo para cozinhar e aquecer.

gloriosa
GLORIOSO: Liliaceous planta da África e da Ásia.

gloris
WIKIA: Número de asteroide 410 da série.

glosato
GLOSATO, TA: Quem tem a língua altamente desenvolvida.

gloseína
GLOSEINA: nitroglicerina.

glosilla
GLOSILLA: Menor que o tamanho de fonte do Breviário.

glosocele
GLOSOCELE: Prolapso, saída da língua fora da cavidade oral por causas patológicas.

glotón
Wolverine: Animal carnívoro do Ártico, do tamanho de uma raposa grande.

gloucester
Gloucester: Inglês tradicional queijo feito de leite de vaca, pressionada, massa não-cozidos e crosta lavada,
frequentemente coberta por uma camada cerosa parda-rojiza.

glótide
GLOTIDE: Ter a língua comprida.

glucagón
GLUCAGON: Peptídeo de hormônio de 29 aminoácidos cuja principal função é estimular a produção de glicose pelo
fígado.

glutitis
GLUTITIS: Inflamação das nádegas.

glyptodón
GLYPTODON: Gênero extinto de um mamífero blindado que viveu durante o Pleistoceno.

gmelinita
Gmelinite: Alunimosilicato Natural de sódio e cálcio hidratado cristaliza no sistema hexagonal-trigonal.

gnatón
GNATON: Caráter das comédias de Terence, digite o PIN ou parasita.

gnidia
GNIDIA: Planta timelacea da Índia e da África, cujo liber têxtil servido em Madagáscar para fazer corda e papel.

gnidia
GNIDIA: Planta timelacea da Índia e da África, cujo liber têxtil servido em Madagáscar para fazer corda e papel.

go
GO: Velho japonês oriental jogo de tabuleiro.

goa
GOA: Pequeno Estado costeiro da Índia.

goberta
GOBERTA: Asteroide o número 316, da série.

gobiconodón
GOBICONODON: Gênero extinto de mamíferos triconodonto que viveu durante o Cretáceo na Ásia e na América do
Norte.

godivó
Godivo: Enchimento bem com base na carne e gordura, que prepara quenelles, cheia de pastas e acompanhado de
carne.

goedendag
Goedendag: Grande, pesado e duro pau armado com uma ponta afiada de ferro realizada a ele por um metal pesado
de reforço.

goethita
Goethita: Hidróxido de ferro que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

gogol
Gogol: No México, tegogolo, originalmente do Lago Catemaco, gastrópodes (Veracruz).

goguera
GOGUERA: Torta típica aragonesa cozinha preparada com caça ou carne de frango, picado.

goguera
GOGUERA: Torta típica aragonesa cozinha preparada com caça ou carne de frango, picado.

gohei
Gohei: Magic madeira, decorado com fitas de papel, varinha usada em cerimônias xintoístas. Também chamado onbe,
nusa ou heisoku.

goio
GOIO: Cidade de Angola na província do Bengo.

goje
GOJE: Tipo de violino da África Ocidental com uma ou duas cordas.

gola
GOLA: Entrada da Praça para o baluarte.

gola
GOLA: moldagem de perfil em forma de ISSO.

gola
GOLA: em Salamanca, ilusão, quem me dera.

golafro
GOLAFRO: Barco usado anteriormente pelos genoveses como árabes gorab.-

golconda
GOLCONDA. -Fortaleza e abandonada cidade da Índia, no estado de Telangana.

goldea
GOLDEA: Arado ou aladro ferro.

goler
Göler: Na quinta do Ebro, o cheiro.

golero
GOLEIRO: No Uruguai, um goleiro do time de futebol.

golfeado
GOLFEADO: Pão doce típico originários da área da gastronomia da Venezuela dos Altos Mirandinos.

golfo
Golfo: Bandido, malandro, preguiçoso.

goli
GOLI: Em touradas, glândula, golletazo, impulso na tabela do pescoço.

golilla
O-Ring: Na Argentina e Uruguai e ruralidade, lenço usado pelos agricultores ao redor do pescoço.

golilla
O-Ring: Pedaço de tubo curto usado para conectar os tubos de argila.

golilla
GOLILLA: no galináceo, penas que da cobertura de crista do pescoço à linha mais horizontal do corpo.

golilla
O-Ring: Na Nicarágua, uma atitude própria do falso.

golilla
O-Ring: Em Venezuela, coisa apreciável que é adquirida a um custo baixo ou é realizada com facilidade.

golo
GOLO: Rio principal na ilha de Córsega.

golondrina
Andorinha: No Chile, em movimento, plano e molas de caminhão e vá macio, para que não sejam danificados nem
móveis nem transportados objetos.

golondrino
GOLONDRINO: Em Salamanca, uma pessoa que não quer ir para o militar, objetor de consciência.

golondrino
GOLONDRINO: Furúnculo que ocorre na axila por inflamação e infecção de uma glândula de suor.

golosalvo
GOLOSALVO: Município espanhol na província de Albacete.

golpe
Batida: Pedaço de tecido cobrindo o bolso.

goma
BORRACHA: Em Salamanca, gema da videira.

gomasio
Gomasio: No México, condimento composto de sementes de gergelim e sal.

gombo
Quiabo: Vegetal tropical família o malvaceae, nativa do leste da África e sudeste asiático. Também quiabo e quiabo.

gomer
GOMER: Descendente de Jafé.

gomera
GOMERA: Na Argentina, estilingue, bodoque, honda.

gomera
GOMERA: Coloquialmente, mulher que escolhe seus companheiros de acordo com o carro você tem.

gomesi
GOMESI: Longo vestido e colorido nacional das mulheres de Uganda, também chamado o busuuti.

gomia
GUMIA: Salamanca, multidão.

gomor
GOMOR: Medida para sólidos e líquidos utilizados pelos hebreus, que continha 2 azumbres de Castela.

gonado
GÔNADAS: Órgãos reprodutivos essenciais.

goncalo
GONÇALO: Angola município na província do Bengo.

gondo
GONDO; Aldeia de Angola, na província do Bengo.

gongo
Gong: Barco grande sino.

gongorino
GONGORINO: Velo moeda usada na Espanha, no meio do século XVII, que valia 4 maravedis.

gongoro
GONGORO: Em Hinojosa de Douro, concelho de Salamanca, garotinho.

gonnardita
Gonnardite: Alumínio silicato de cálcio e sódio, que cristaliza no sistema tetragonal e escalenoédrica.

gonuoc
GONUOC: Madeira da Malásia e da Indonésia usado em parquet e outros artigos de madeira exterior.

gopchang
GOPCHANG: Os intestinos de boi ou de porco grelhado, típico da culinária da Coreia.

gorab
GORAB: 1: nome que os árabes deram suas galés na idade média: 2: navio mercante da Índia.

gorbizo
GORBIZO: Nas Astúrias, Heath.

gordas estrelladas
GORDURA estrelada: especialidade feita com milho em forma de massa grossa tortilha, recheada com ovos fritos e
semente de abóbora.

gordita
Gordinha: Preparação típica da culinária mexicana preparada com milho em forma de massa grossa de tortilha.

gordonia
GORDONIA: Asteroide o número 305, da série.

gorduritas
Gorduritas: No México, lugares de torresmos.

gorear
GOREAR: Salamanca, hatch, aqueça os ovos de pássaro.

gorfe
GORFE: Refúgio de fundo de um rio onde há bacias onde as águas estão rodando.

gorga
GORGA: Município espanhol na província de Alicante.

gorgero
GORGERO: Salamanca, pescoço.

gorgo
GORGO: Eddy formando as nascentes dos rios em alguns lugares, cavando no pote das areias do fundo.

gorgo
GORGO: lagoa.

gorgogeo
GORGOGEO. -Vogal da fase desenvolvimento entre 8 e 20 semanas, cujos sons são produzidos geralmente em
resposta ao sorrir ou ao discurso de adulto e em um estado confortável.

gorgojo
GORGULHO: Coloquialmente, alguém muito pequeno.

gorgojo
WEEVIL: Pragas de inseto de cereais e leguminosas.

gorgorito
GORGORITO: Salamanca, pequena bolha.

gorjeo
TWITTER: Cantar ou voz de algumas aves.

gorrindanga
Gorrindanga: Quinta do Ebro, sujo.

gorron
JORNAL: Os pellets de porco Chicharrón.

gorron
Jornal: Bicho da seda que deixa o casulo para médio fazer por causa de uma doença e como resultado é muito
pequeno e enrugado.

gorron
Jornal: Bare e rodada de seixo.

gorron
Eixo de esboço: da espiga que termina extremamente baixa de uma árvore vertical ou de outra parte analógica, para
servir de suporte e facilitar sua rotação.

gorronera
Gorronera: Aragão, dobradiça da porta.

goryö
Vingança: de fantasmas da mitologia japonesa.

goslarita
GOSLARITA: Formar minério de sulfato de zinco hepta-hidratado, que cristaliza no sistema ortorrômbico. Também
galizinita ou gallicinita.

gotarrendura
GOTARRENDURA: Município espanhol na província de Ávila.

gotillón
Gotillon: Quinta do Ebro, grande queda.

gotina
GOTINA: Salamanca, gota, pequena quantidade de algo.

gotopeda
GOTOPEDA: Planta indígena da América do Sul.

gotuco
GOTUCO: Gole, SORVO.

gougère
Gougère: Colar em forma de coroa de choux ou bola é adicionada ao queijo, temperada com pimenta e cozinhada no
forno.

gourde
GOURDE Haiti: Unidade monetária do Haiti.

goya
GOYA: em El Salvador, ressaca, chateado por ter bebido demais.

goyo
GOYO, já: na Nicarágua, sabichão.

gozón
GOZÓN: Município espanhol na província das Astúrias.

grabera
Grabera: Município aragonesa de quinto de Ebro, pedreira onde o cascalho é extraído.

gracia
Graça: Número de asteroide 424, da série.

gracia

Grace: Velo moeda correspondente ao velo 9 maravedis Tuscany.

graciano
GRACIANO: Em Honduras, obrigado.

grada
HARROW: Plano inclinado feito de pedra, às margens do mar ou um rio, em que são construídos ou carenan dos
navios.

gradiar
Gradiar: Município aragonesa de Quinto de Ebro, rever ou remover antes de submeter a terra.

grado
GRAU: Município espanhol na província das Astúrias.

graftonita
Graftonite: Fosfato de ferro, manganês e cálcio, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

graham
GRAHAM: Condado dos Estados Unidos, no Arizona.

gram
GRAM: Na mitologia nórdica, o nome da espada de Sigurd.

grama
GRAMA: Na América, gramado.

gramar
Gramar: Em Aragão, berrando.

gramata
GRAMATA: Pesa usado na Grécia contendo 24 grãos e ascendeu a Edivaldo Chiambo 2 e.

gramatario
GRAMATARIO: Pesa usado Roman equivalente para o escrúpulo.

gramen
Gramen: Município aragonesa de Quinto de Ebro, erva.

gran canaria
GRANDE CANARIA: Ilha espanhola localizada no Oceano Atlântico pertencente à comunidade autónoma das
Canárias, com capital em palmas das Canárias grande e dos municípios, conhecidos como bairro, Maspalomas, Puerto

Rico e Teide.

grana cochinilla
Queijos grana cochinilla: no México, o dactilopidos, do tamanho de um inseto, inseto hemíptero família enrugado corpo
coberto com uma cera esbranquiçada, cabeça cónica, com antenas curtas e o tronco filiforme.

grancias
GRANCIA: Salamanca, Jesus disse ser o grão era misturado com palhas antes de terminar a limpeza.

grane
GRANE: Na mitologia nórdica, o cavalo de Valquíria Brunhilde.

granel
GRANEL: Pátio cimentado para secar arroz, café, etc.

grangú
Grangu: Na República Dominicana, fome.

granito de arena
Dois centavos: coloquialmente, grão de areia. GRÃO de areia: contribuição para um trabalho ou finalidade específica
que torna quem apresenta, pela modéstia, como pequena.

granjena blanca
Branco Granjena: No México, bainoro, fruto da urtiga.

granola
Granola: Mistura de cereais ou grãos nos Estados Unidos. UU. , desde o final do S. XIX.

grant
GRANT: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

granza
PELOTAS: Planta tintorial, loira.

granzones
GRANZONES: Grosso e áspero palha cavalo para de comer para sua também broncosidad.

granzón
CASCALHO: Em Venezuela, areia grossa.

granzón
CASCALHO: Álava, palha e grão antes de serem separados na época.

grappa
Grappa: Brandy de aguardente de uva produzidos no norte da Itália.

gratonita
Gratonita: Eu sulfureto de chumbo e arsênico que cristaliza no sistema trigonal.

gratonita:
Gratonita: Sulfosal de chumbo, enxofre e arsénio, que cristaliza no sistema trigonal.

grator
Grator: Raspador Estaneros.

gravel
Cascalho: No México, matzu. árvore de até 10 m. altura.

gravilla
Cascalho: Cascalho Petite, muito utilizado como pavimento e na fabricação de cimento.

gray
CINZA: As pessoas dos Estados Unidos. UU. na Geórgia e no Condado de Jones.

gray
GRAY: Condado dos Estados Unidos, no Texas.

gray
CINZA: Unidade de dose absorvida de radiação ionizante.

greene
GREENE: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

greene
GREENE: Condado dos Estados Unidos, no Alabama.

greenlee
GREENLEE: Condado dos Estados Unidos, no Arizona.

greenockita
Greenockite: Eu enxofre cádmio que cristaliza no sistema hexagonal e dipiramidal.

gremio
GUILD: Desafectado, colo.

gremolata
Gremolata: Tempero da cozinha italiana, composta de uma mistura de laranja e limão, salsa picada e pele de alho.

grencha
Grencha: 1: saliência rochosa. -2: mecha de cabelo; faixa no cabelo dela.

grenetina
Gelatina: Sibstancia sólido, inodoro e incolor, extraído do cozimento de ossos e cartilagens de vários animais,
especialmente os peixes.

greñuda
Grenuda: Cocada irregularmente feita com piloncillo também chamar grenuda de coco.

gressus
GRESSUS: Medida linear Roman equivalente para o degrau mais baixo.

gretana
GRETANA: No México, moruno tabaco, maconha.

gribaza
GRIBAZA: Grama mendigo, planta.

grifia
GRIFIA: Asteroide o número 496, da série.

grifna
GRIFNA: Prata moeda do Império Russo, com um valor de 10 copeques e equivalente a 10 torneses de salário.
Também chamado de grif.

grifo
TAP, fa: na República Dominicana, galo ou galinha de penas hispid.

grilla
Grade: No Equador, aborrecimento, transtorno, decepção.

grillé aux pommes
Grillé aux pommes: elaboração de massa feita com molho de maçã e aromatizado com baunilha.

grillo
Grilo: Jumper de inseto Ortoptero até 3 cm. longo, preto ou marrom, arredondado olhos proeminentes, cabeça,
beirando com força os élitros, produzindo um som agudo e monótono.

grimaldiíta
Grimaldiita: Formar minério de oxihidróxidos de chumbo, que cristaliza-se no sistema trigonal, hexagonal de classe
escalenoedrica.

gringa
Gringa: No México, popular aperitivo servido nos taquerias da cidade do México.

gringuilloso
Gringuilloso, sa: na República Dominicana, que é difícil.

griot
GRIOT: Contador de histórias da África Ocidental.

gripia
Gripia: Aragão, mulheres inquieto.

griposis
Griposis: Curvatura anormal das unhas.

gris
Cinza: Esquilo de Siberian pele caro.

grisapa
GRISAPA: Em Venezuela, bulla, clamor.

grisenco
Grisenco: Aragão, off-White.

griseta
Griseta: na República Dominicana, grandiosa.

grisin
BREADSTICK: Pão de origem italiana de forma fina e alongada, amplamente utilizada na Argentina e no Uruguai.

grissini
Grissini: Bud seco e crocante, o tamanho de um lápis, feito com uma massa de pão é adicionado ao óleo.

grista
GRISTA: Usado no Império Russo, contendo 20 quilos pesa.

grito
Grito: Chirp dos mares glaciais de gelo antes de quebrar.

griuna
GRIUNA: Moeda de velo de Rússia com um valor de 10 copeques, corrigir a 10 torneses de salário.

grocha
TZANTÈ: Moeda de cobre do Império Russo, com valor de 2 copeques e 12 maravedís do velo.

groche
GROCHE: Pequena moeda de cobre da Alemanha e da Polónia, o que correspondeu a 2 salários torneses ou 13 velo
maravedis.

grofa
Grofa: na República Dominicana, prostitura, prostituta, meretriz furcia.

grofuá
Grofua: na República Dominicana e figurativamente e familiarmete, alcançar a altura do ira.

grogren
GROGREN: Tecido tecer com nervuras, dominou a urdidura sobre a trama.

groma
GROMA: Pertica de 20 pés de comprimento, usado pelos romanos para medir a extensão de um acampamento e
distribuir campanha de tendas.

groso
APROXIMADAMENTE: 1: usada em Navarra com 6 maravedis velo-2 valor de moeda de cobre: moeda de velo de
Hamburgo com valor de 6 pence de país-3: moeda de velo de Bremen com valor de 5 centavos do país-4: moeda da
Saxônia, com valor de 12 país-5 centavos de prata: peso usado em igual para o chanfro de Castilla França.-6 : A
moeda de equivalente de cobre de 10 dinheiros torneses Berlim.

grot
GROT: Moeda do velo da Inglaterra que contém 4 pence e corresponde a 8 torneses de salário.

groutita
Croutita: Óxido e do hidróxido de manganês que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

gruch
GRUCH: Moeda de prata do Peru; É igual ao piastre.

grumo
FIXO: Fim do alon de um pássaro.

grunerita
Grunerite: Hidroxi-silicato de impurezas de ferro de flúor, que cristaliza no sistema monoclínico.

gruñón
Rabugento: No México, silverside, peixe.

grupo de la autunita
O grupo Autunita: nome dado a um grupo de fosfatos e arseniatos de análogos de uranilo hidratados um outro
associado quimicamente e estruturalmente.

grupo mixita
Grupo mixite: arseniatos ou fosfato de cobre com outros metais que cristalisa-se no sistema hexagonal.

guab
Guab: Termo usado pela Comunidade mochó, que significa, "comer algo feito de milho". Também huab e wab.

guaba
GOIABA: Em Cuba e Santo Domingo, aranha peluda e venenosa.

guabiniquimar
Guabiniquimar: Nome que, em tempos pré-colombianos, deu os cubanos nativos um quadrúpede do tamanho do
coelho que abundava as margens.

guabino
Guabino: Nome que ocorre na Colômbia-um peixe de carne prejudiciais.

guaca
GUACA: Porquinho, porquinho, fechado navio, ladronera.

guacabina
Guacabina: Em Cuba, fornecimento de alimentos para a estrada.

guacacoa
Guacacoa: Árvore da ilha de Cuba.

guacaf
Guacaf: Em Marrocos, imutável, inalienável.

guacaica
Guacaica: Nome dado ao pássaro que em Cuba em algumas partes recebe o nome da transportadora.

guacalona
Guacalona: na Costa Rica, guacaluda.

guacaluda

Guacaluda: Em Guatemala, espada do copo grande.

guacamarí
Guacamari: Nome de uma árvore selvagem da ilha de Cuba, que alguns confundem com o camagua.

guacamaya
Arara: Bolo feito com bolillo dividir pela metade e recheado com torresmo de porco.

guacarico
Guacarico: Nome dando na Venezuela para um voraz, típico de peixes do rio Orinoco.

guacarnaco
Guacarnaco, ca: em Chile, a pessoa muito alta, long zancajos, especialmente se for longa e confidências.

guacatay
Guacatay: Nome dando no Peru de uma planta herbácea que é usada como um condimento em determinados pratos,
particularmente na sopa.

guachacay
Guachacay: Em Chile, Gaucho ou licor de má qualidade.

guachachear
Guachachear: Na Bolívia, dar empurrões.

guachacogote
Guachacogote: No Chile, ponta do lombo de carne que vai em direção ao pescoço. -

guachacola
Guachacola: No Chile, ponta da espinha da carne que vai para a cauda.

guacharaco
GUACHARACO: Na Colômbia, árvore média de até doze pés de altura, casca de Cinderela com manchas
reblanquidas.

guacharaco
GUACHARACO: Na Colômbia, pessoa impertinente ou dada importância sem tê-lo.

guacharaco
GUACHARACO: Em Venezuela, aplica uma variedade de casaco marrom da bunda e cavalaria do zaino.

guache
GUACHE: Instrumento musical idiofone de origem indígena, típica da costa caribenha da Colômbia, pertencente ao

grupo do agitado ou abalado.

guacherna
COSTUMED: Na Colômbia, pessoas baixas, mal educadas e vulgares.

guachipa
Guachipa: na República Dominicana, prurido.

guacho
Gaucho: No México, Jutai, frutas em forma de cápsula vegetal.

guachochi
GUACHOCHIC: Município do México, no estado de Chihuahua.

guachocote
Guachocote: No México, nanche, Nancy, nome de várias frutas da mesma família.

guacima
Guácima: Árvore genealógica da esterculiaceas de oblongo, ovado de folhas.

guacina
Guacina: Substância resinosa e amarga que é extraída o guaco, planta das Américas inter tropicais.

guaco
GUACO, CA: No México, gêmeo, duplo.

guaco
GUACO: Objeto de cerâmica que está no incanato.

guaco
GUACO: Na Colômbia, sem dentes.

guaco
GUACO: Reed medicamento que é usado como um antídoto contra o veneno da cobra.

guaconchita
GUACONCHITA: madeira de Cuba, do alburno pouco, reistente, coriácea e de cor vermelha, que é preserva bem
debaixo d'água e é usado em construções e obras hidráulicas.

guacta
Guacta: No México, apompo, subglobose, grandes frutos.

guadalest
GUADALEST: Município espanhol na província de Alicante.

guadalupana
Guadalupana: No México, pachola, fina bife de carne moída.

guadalupe
Guadalupe: Município do México, no estado de Chihuahua.

guagara
GUAGARA: Na Costa Rica, palmeira, árvore.

guagra
GUAGRA: Na Costa Rica, palmeira, árvore.

guaguais
GUAGUAIS: Uma forma de guaguar o verbo. GUAGUAR: na Colômbia, conseguir, obter uma coisa. GUAGUAIS: Na
Colômbia, gerencie, obteneis uma coisa.

guagual
GUAGUAL: No Chile, hombrote, Nanda.

guagüero
Guaguero, ra: em Cuba e Porto Rico, motorista de ônibus.

guaiacum
Guaco: Um género de árvores e arbustos da família dos zygophyllacae, crescendo em regiões tropicais e subtropicais
da América e chamado guayacos ou guayacanes.

guaicurú
GUAICURÚ: Bush na Argentina, de caule quadrangular.

guaira
GUAIRA: vela de forma triangular cujo Luff é declarada ao mastro em sua parte inferior e, em sua parte superior de um
pico que é iza contra o pau.

guaira
GUAIRA: Departamento do Paraguai.

guaira
Guaira: Na América Central, vento indígenas instrumento composto de várias flautas.

guaira
GUAIRA: fogão de empregado de lama pelos índios do Peru, para fusão de minerais.

guaitar
GUAITAR: Preterido, espreitam, cuidado.

guajolota
Guajolota: No México, bolo de Tamale, que é feito com bolillo ou telera recheado um tamale.

gualacamote
Gualacamote: Trepadora da família dos dioscoreaceas que produz uma planta nutritivo tubérculo.

gualaje
Gualaje: No México, image:robal.PNG, peixe.

gualla
GUALLA: Nos Pirinéus Aragoneses, codorniz.

gualumbo
Gualumbo: No México, flor de agave.

guam
GUAM: A maior ilha das Marianas.

guama
GUAMA: em El Salvador e popularmente, uma pessoa em pé.

guamache
Guamache: Em México, guamuchil, huamuchil, leguminosas árvore espinhosa. Também guamoche.

guamear
Guamear: Na República Dominicana, trabalhar ou lutar muito.

guan
GUAN: Instrumento de vento chinês da língua dupla, semelhante ao som do clarinete.

guanaceví
GUANACEVI: Município do México, no estado de Durango.

guanajuatita
Guanajuatita: Seleneto, às vezes misturado com enxofre, bismuto, que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

guanábana
Graviola: na República Dominicana, potranca, hérnia no escroto.

guanda
GUANDA: Pesa usada é do Estreito de Malaca e no leste da Índia, que contém 4 gupas.

guandao
Guandao ou guan dao: arma chinesa que atualmente é usada em algumas formas de artes marciais neste país.

guandul
LABORATÓRIO: Leguminosa arbusto de Trifoliate alternativo folhas, também conhecido como pombo, gandul ou
Guandu.

guangá
Guanga: Na República Dominicana, hex.

guanimo
Guanimo: em Porto Rico, carne que é temperado com uma massa de farinha de milho e de banana, com leite de coco,
malagueta e canela.

guanmao
GUANMAO: Cap dos funcionários, da dinastia Qing na China.

guante
Luva: Na planta herbácea de México, amaranto.

guantiqui
GUANTIQUI: Bejuco de Cuba costumava fazer cestas.

guanzontle
Guanzontle: No México, huauzontle, erva de Palmer Pigweed ou cabelo.

guañanga
Guananga: Dor, tristeza, especialmente para ser viu uma ausência de entes queridos.

guao
Wow: No México, turtle.

guapaque
Jutai: Frutas em forma de cápsula de família.

guapos

HANDSOME: Em Salamanca, ornamentos, coisas inúteis e muita ostentação.

guaqueque
GUAQUEQUE: No México, Alves.

guaquero
GUAQUERO: Ancash, alguns cantarillo peculiar. produto de cerâmica indígena nacional.

guarache
Guarache: No México, huaraches, aperitivo.

guaraguao
GUARAGUAO: Madeira de Puerto Rico, glassy, utilizado na construção naval e marcenaria.

guaraguas
GUARAGUAS. -Na Bolívia, Chile e Peru, frescuras, sinuosos arabescos como linhas. -

guarapera
GUARAPERA: Em Venezuela, booth, ventecilla para os géneros alimentícios e bebidas.

guararey
GUARAREY: Em Cuba e coloquialmente, irritação, mau humor.

guarauno
GUARAUNO: Indígenas do estado venezuelano de Sucre e Monaguas.

guardacampestre
Guardacampestre: Na República Dominicana, a pessoa investiu com polícia funções nas fazendas rurais.

guardacoimas
Guardacoimas: no germania, servo do pai da mancebia.

guardacomidas
Guardacomidas: caixa de almoço.

guardacuerpo
Guardacuerpo: Portal para protecção do condutor do trem.

guardaespaldas
Guarda-costas: Realizada que, em alguns navios, passou de um para outro cobertura elevador, então os marinheiros,
que foram no pau, segura com ele.

guardaizas
Guardaizas: no germania, guardacoimas.

guardajarcia
Guardajarcia: Faixa variando de popa a ajoelhar-se sobre as vigotas do aparelhamento e trincado para as coberturas.

guardal
Guardal; Rio de Granada, um afluente do Rio Guadix, na bacia do Guadalquivir.

guardallamas
Guardallamas: Folheado a chapa sobre a porta da casa, sobre as locomotivas.

guardalodos
Para-lamas: Beirado ou salvabarros de carruagens.

guardamecha
Guardamecha: Recipiente ou caixa para armazenar um pavio aceso.

guardamonte
Gatilho: Na Argentina, que serve para proteger as pernas do gaúcho Tucumán, forro de couro quando este passeio.

guardamozo
Guardamozo: Guardamancebo.

guardanapos
Guardanapos: Salamanca, Ribsteel.

guardapeso
Guardapeso: Em sentido figurado, salvaguarda, defesa.

guardapiés
Ribsteel: No Chile, eu folgo.

guardaplatina
Guardaplatina: Parte de alguns teares para preservar os rolos de contato da imprensa.

guardapolvo
Geral: Cantilever telhado na varanda ou janela, para desviar a água da chuva.

guardarraya
Guardarraya: Linde ou dividir uma imobiliária ou herança.

guardarriel
Guardarriel: Barra de ferro com borda de saída ou fora do trilho, que é colocado sobre os trilhos ao lado dos trilhos,
para lhes dar mais firmeza e evitar descarrilamentos.

guardarruedas
Guardarruedas: Um tipo de caixa que cobre as rodas das locomotivas e serve principalmente para permitir a passagem
segura do maquinista pela mesma carcaça.

guardasalud
Guardasalud: Usado em hospitais de quarentena e navios em quarentena, responsável pela monitorização e
conformidade com as ordens de saúde.

guareto
GUARETO, TA: em Puerto Rico, semelhante, igual.

guariche
ReWire: Aragão, casebre.

guarico
GUÁRICO: Estado da Venezuela.

guarimba
GUARIMBA: na Argentina, palmadas, bater, ou seja, você dão a alguém a forma de punição.

guarimba
GUARIMBA: instrumento de corda.

guarin
GUARIN: último dos leitões nascidos de um Mia Farrow.

guarin
GUARIN: Otomi indiano, que não fala espanhol.

guarinaques
Guarinaques: na República Dominicana, gadgets.

guarinos
GUARINOS: Nação de índios caribes que vivia para o norte de Tolima, no vale da Magdalena superior da Colômbia.

guariqueña
Guariquena: Trabalho de mãos que consiste em tirar fios de um tecido em uma direção, fazendo o bordado restante do
formulário.

guarín
GUARIN: Em Cantábria, pastor do Stud.

guaro
GUARO: Americano pequeno papagaio, maior do que o papagaio.

guaromi
Guaromi: Abóbora em pedaços é orea e é usado da mesma forma para o bichicoris.

guarrear
GUARREAR: Salamanca, continuou chora uma criança caprichosa.

guarumbo
GUARUMBO: Yarumo, guaruma, árvore intertropical. -

guasca
GUASCA: na América do Sul, tira de couro, corda ou cabo, que serve de rédea ou chicote

guashmole
Guashmole: Chile costeiras espesso molho, alho, sementes de guaje e sal, purê de um colar.

guashó
Guasho: Concurso folhas de uma planta da família das leguminosas que, em algumas partes do México, são
consumidos como quelites.

guasmole
Guasmole. No México: 1: Chirimole, fruta. -2: Huaxmole, ensopado. -

guata
ALGODÃO: Folha algodão.

guata
Pastas (ouates): município de Honduras, no departamento de Olancho.

guata
Pastas (ouates): Jesus disse que é um tipo de batata que são branco, grande e abundante tecido celular.

guata
Pastas (ouates): Na Colômbia, ladrão.

guataca
GUATACA: Metal usado nas celebrações do instrumento de percussão Afro-cubana.

guataquero
Guataquero, ra: na República Dominicana, lisonjeira.

guatomate
Guatomate: Variedade de tomate que cresce em Izúcar de Matamoros (Puebla).

guatope
Guatope: No México, jinicuil, cuajinicuil, fruto das leguminosas.

guatuza
GUATUZA: Zoomórficas personagem de contos folclóricos equatorianos.

guatuza
GUATUZA: Na Nicarágua, roedor muito comum nos campos, carne muito caro e usado para fazer bolsas e sapatos de
pele.

guaute
Guaute: Na planta herbácea de México, amaranto.

guavina
Guaviña: No México, valorizada pela sua carne peixe de água doce e salgada.

guaxa
GUAXA: Mitologia asturiana, antigo vampiro.

guaximole
Guaximole: No México, huaxmole, nome de vários guisados feita da semente da bitola.

guaxiquilitl
Guaxiquilitl: No México, guaje, frutas em forma de cápsula.

guaya
GUAYA: Chorar, gemer.

guaya de cerro
Guaya Hill: Palma pequena da área montanhosa cuja inflorescência é envolto em uma cápsula em forma de fuso, que
abriga um fruto semelhante a um garanhão.

guayaba
Goiaba: Na América e coloquialmente, exagero ou mentindo.

guayaberudo

Guayaberudo: na República Dominicana, um personagem muito popular do jogo de bola.

guayabo
: Goiabeira Mirtaceo da América tropical.

guayacán
Guayacan: Figurativamente e família em Porto Rico, duro, resistente.

guayaco
GUAIAC: Em Colômbia e Bolívia, tanga que usaram o índio.

guayaizote
Guayaizote: Doce preparado a partir de flor de izote desflemadas em água de cal e cozido, misturado com goiaba
cozida em calda de açúcar.

guayalote
Guayalote: No México, acácia.

guayazo
Guayazo: em Puerto Rico, arranhão que ocorre em uma coisa.

guaymachile
Guaymachile: Em México, guamuchil, huamuchil, leguminosas árvore espinhosa.

guayo
GUAYO: Em Cuba, prata peso difícil.

guayo
GUAYO: Árvore da família Rosaceae, madeira vermelha e dura.

guayo
GUAYO: Anteriormente, ralador, instrumento de cozinha.

guayo
GUAYO: Em Cuba e Porto Rico, guiro, instrumento musical.

guayola
GUAYOLA: na Nicarágua, mentir.

guayraje
GUAYRAJE: Madeira de Cuba, difícil, sem o alburno, que resiste bem debaixo de água, que é usada em todos os tipos
de construções.

guazapares
GUAZAPARES: Município do México, no estado de Chihuahua.

guábano
Guabano: Típico da ilha de Cuba árvore de madeira não muito resistente.

guácharo
GUACHARO: Salamanca, sapo.

guberciar
Guberciar: na República Dominicana. regra.

guche guiña
Guche piscadelas: soupy guisado de carne com um pedaço de osso e sólido, feijão verde, abóbora e cenoura
temperada com molho de tomate e guajillo, engrossado com milho masa e aromatizado com epazote.

gudeg
GUDEG: Prato da Indonésia, conhecida também como verde guisado de Jaca.

gudge
GUDGE: Medida linear uso índios e contém 24 polegadas castelhano.

gudmundita
Gudmundita: Eu sulfeto de ferro e antimónio que cristaliza no sistema monoclínico.

gudrum
GUDRUM: Asteroide o número 328 da série.

gudula
Gudula: Número de asteroide 799 da série. -(Gudula com G, letras maiusculas).

guelaguetza
Guelaguetza: No México, fandango.

gueleta
GUELETA: Cristiano Silva, escada da tenda.

gueleta
GUELETA: Porta, portão ou cerca rústica, feita com varas ou logs, para fechar, prados e heranças.

gueridón
Guéridon: No México, tabela flambé.

guerrero
Guerreiro: Município do México, no estado de Chihuahua.

guerrero
Guerreiro: Município do México, no estado de Zaragpza do Coahuila.

gueta
Pesquisar: No México e em língua zapoteca do istmo, tortilha.

gueta bi´ngui´
Bi´Ngui´ Gueta: tipo de iron maiden ou oval de martajado milho massa gordita, temperado com pimentão guajillo e
largura e banha.

guetabache
Guetabache: Tortillas de milho misturado com erva santa são embrulhadas em folhas de milpa e são cozidos a vapor.

gueuze
Gueuze: Cerveja de fermentação láctica, com sabor de cereais, índice de intermediário à base de álcool, acidificado e
bem frutado.

gueza
GUEZA: Medida linear leste à Índia e Pérsia contém 325 linhas do pé de Burgos.

gugalanna
GUGALANA: Divindade da mitologia suméria, representando a constelação de Taurus.

guia-dana
Guia-dana: No México, chinacá, planta herbácea.

guie
Guia: No México, voz de Zapotec para designar as flores.

guie niiza
Niiza guia: Em México, flor de cocohuite ou flor de San Jose.

guie xoba
Guia de Xoba: no México, branca flor, da família das boraginaceas, monopetala, 3-4 cm. de diâmetro, com 5 lóbulos.

guignolet
Guignolet: Licor baseado em cerejas maceradas em álcool que é montado, é filtrado e é adoçado.

guigui

GUIGUI: Noite, muito parecido com o esquilo, mamífero roedor com uma membrana entre a frente e as pernas
traseiras, que permite que você planeje o ar em suma distâncias.

guila
Águia: na Costa Rica, eu giro pequeno.

guiliba huasolí
Guiliba huasoli: no México, quintonil.

guillermina
GUILLERMINA: Número de asteroide 392, da série.

guillo
GUILLO: Em Cuba, mentir, enganar.

guillo
GUILLÓ: Em Jaén, indivíduo do campo.

guilloso
Guilloso, sa: na República Dominicana, avarento, sovina.

guilno
GUILNO: Um género de plantas Gramineae do Chile.

guilo
GILO: No México, aleijado, eu gafo.

guilo
GILO: Em México, Peru comum, Turquia.

guimaro
GUIMARO: Anteriormente, bobo da corte, rindo de estoque.

guimba
GUIMBA: Tambor usado pelos povos indígenas da ilha de Jolo.

