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Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

guimbo
N'guimbo, ba: na República Dominicana, disse é que uma orelha está falta.

guinatán
Guinatan: Eu guisado de peixe preparado na costa de Guerrero.

guinda
GLACÊ: Altura Total o cordame de um navio.

guinea
Guiné: Velha inglês moeda de ouro.

guinea
Guiné: Erva medicinal e forragem, muito abundante nos campos do Uruguai.

guiñadú
Guinadu: No México, erva de coelho.

guiquilite
GUIQUILITE: No México, Indigo.

guira
GUIRA: No Chile, tira a casca que é usada para vinculação.

guira
GUIRA: Totumo, árvore americana bignoniaceo.

guirazo
GUIRAZO: Em Cuba, headbutt.

guirguirio
GUIRGUIRIO: Em Alava, espinheiro.

guiri
ESTRANGEIRO: Álava, tojo, vegetal da planta.

guirizapa
GUIRIZAPA: Em Venezuela, pompa.

guiron

GUIRON: Nome que ocorre nos mares do Levant-cada uma das duas redes que fazem parte de outra grande rede de
televisão, chamado manga tartana.

guiropa
GUIROPA: Na Andaluzia, rancho, comida.

guirudella
Guirudella: município aragonesa de Quinto de Ebro, assustando a erva.

guisadera
Guisadera: Pote de Aragão, Pan.

guisando
STEWING: Município espanhol na província de Ávila.

guisara
Pronto: na República Dominicana, pessoa tímida.

guiso
Ensopado: Em Espanha, comida.

guisque
GUISQUE: No México, o licor de nome vulgar.

guisquelite
GUISQUELITE: No México, um tipo de alcachofra.

guistomate
GUISTOMATE: Nome que ocorre no México-uma planta medicinal de Solanum.

guitarra
Guitarra: No México, Stingray.

guiterita
GUITERITA: Barita carbonizada.

guiterna
GITTERN: Nome do primitivo instrumento que deu origem à guitarra moderna sob transformações sucessivas.

guivre
GUIVRE: Criatura mítica, semelhante a um dragão com hálito venenoso, na zona rural da França medieval.

guix
GUIX: Em Marrocos, tribos militares de contingente fornecidos para formar o exército do sultão em troca de privilégios.

guiz
GUIZ: Aragão, sting.

guizache
GUIZACHE: Em Guatemala, eu tinterillo.

guíiña
Guiina: No México, voz zapoteca, designando o chile e as toupeiras preparadas que contêm o chile.

gulab jamun
Gulab jamun: especialidade indiana que consiste de bolas de farinha de trigo com queijo.

gulaber
Gulaber: No México, matzu, árvore.

gulag
GULAG: Polícia Soviética.

gulden
GULDEN: Moeda de prata da Alemanha contém 60 treizers e é equivalente a cerca de 8 reales de vellón.

gullan
GULLAN; Planta trepadeira do Equador de frutos comestíveis.

gulome
GULOME: Aldeia de Angola na província do Bengo.

gulrai
GULRAI: Himalayan Cypress.

gulucuaga
Gulucuaga: Em Aragão, espécie de pequeno ponto Bush.

gumarra
Gumarra: Na República Dominicana, do frasco.

gumba
PODEROSO: Cidade de Angola na província do Bengo.

gundruk
GUNDRUK: Prato típico Nepal, consistindo de um alimento fermentado de legumes com verde folhas, geralmente
espinafre.

gungungo
GUNGUNGO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

gunhi
Gunhi: No México, uva do monte, plantou escalador de Woody.

gunlod
Gunlod: Número de asteroide 657, da série. -( Gunlod g, capital ).

gunza
GUNZA: Cidade de Angola na província do bengo.

gupa
GÜPA: Pesa no Estreito de Malaca.

guqin
GUQIN: Família cítara, instrumento musical chinês sete cordas.

gura
GURA: na Germânia, justiça.

gura
GURA: Pomba, grande Nova Guiné com uma topete erétil-pomba das Filipinas de cor azulada.

gurgucita
Gurgucita: na República Dominicana, alguém feio, desleixado, de pequena estatura, pobre carne.

guripas
SQUADDIES: Tribo indígena que habita o orinoco superior da Colômbia, muito parecido com o curipaes ou curipies.

gurí
GURI: Cidade de Angola na província de Cuanza Sul.

guro
GURO: linguagem comandou falada em algumas regiões da costa do Marfim.

guro
GURO: em germania, xerife, oficial no final da justiça.

gurrabacho
GURRABACHO: Estella, nome dando para o girino ou Cabezón.

gurrabacho
GURRABACHO: Em San Martín de Unx, nome dando a certas inseto que ataca as leguminosas, especialmente feijões
e lentilhas.

gurrubata
Gurrubata: No México, o nome aplica-se a várias espécies de peixes de água salgada.

gurrufalla
Gurrufalla: município aragonesa de Quinto de Ebro, trivial.

gurrufero
Gurrufero, ra: na República Dominicana, indivíduo muito aliciamento.

guru
GURU: Professor espiritual.

gurupa
GURUPÁ: corcunda do pano.

gurupa
GURUPÁ: No norte da Argentina, cobertor dobrado convenientemente colocado na parte de trás da sela.

gurupa
GURUPÁ: corcunda do pano.

gurupela
Gurupela: na República Dominicana, a corda que passa sob a cauda de um burro para equipá-lo

gurupié
Gurupie; Na América, assistente ao banqueiro em combinar as coisas.

guruzapo
GURUZAPO: Em Honduras, mulunzapo, árvore.

gusanillo
Bug: Em México, worm de broca.

gusano chuvii
Verme joanaberget: no México, jonote worm de árvore.

gusano cupiche
Verme cupiche: no México, uma borboleta da família da larva pieros.

gusano pexjol
Verme pexjol: no México, uma variedade de verme que se desenvolve em troncos velhos e podres das laranjeiras.

gusano ticoco
TICOCO WORM; No México, verme das varas, que vive nos troncos das árvores caídas.

gusarola
Gusarola: Em Cibao (Puerto Rico), doença da pele caracterizada por hypochromia.

gustosa
Tasty: na República Dominicana, a doença de pele que se manifesta por prurido ou coceira.

gutemberga
Gutemberga: Asteroide número 777 da série. -(Gutemberga g, letras maiusculas).

guyana
GUIANA: país localizado do norte da América do Sul.

guzheng
GUZHENG: Instrumento de cordas musical, tradicional China, da família da cítara.

güichi
Chizhou: Variedade de abóbora chegando muito nos vales centrais de Oaxaca.

güichi
Chizhou: Variedade de abóbora chegando muito nos vales centrais de Oaxaca.

güira
GUIRA: Instrumento de percussão da família da desambiguação da República Dominicana.

güiro
Reco-reco: Frutos globosos, de crosta dura, com uma polpa branca com sementes pretas que cresce em um tropical
árvore de até 5 m. , altura.

gyldenia
Gyldenia: Número de asteroide 806 da série. -(Gyldenia g, letras maiusculas).

gyptis
GYPTIS: Asteroide número 444, série.

gyutan
GYUTAN: Receita japonês feito com língua de boi grelhada.

h
H: carta designando a SI na Alemanha natural.

h
(H); Uma carta que vale 200 números romanos.

ha
Tem: O símbolo de hahnio.

ha-mung
Tem-mung: No México, pretinha.

haaku
Haaku: No México, lagostins do rio.

haba
Feijão: na Germânia, um.

habachiqui
Habachiqui: Em Alava, feijão pequeno.

habacuc
HABACUQUE: Menores do antigo testamento, também chamado o profeta Habacuque.

habado
Habado: Em Cuba e Venezuela, disse de colorado e galos brancos.

habana
HAVANA: Caneca grande e cobre.

habanero
Habanero: Aguardente típica de Tabasco.

habar
Palestra: Salamanca, adicionar o molho legumes, especialmente o grão de bico.

habascón
Habascon: Raiz de batata baroa, como comestível.

habato
Habato, ta: em Cuba, aplicam-se à pessoa rude, áspero, rústico.

habe
Habe: em alguns léxico, espécie de casaco árabe.

habena
Habena: Haste da glândula pineal.

haber pisado alguien buena &#40;o mala&#41; hierba
Tem alguém pisou grama boa ou má: Salle coisas de certo ou erradas. Ser feliz ou infeliz. Estar em um bom humor ou
mau humor.

habénula
Habenula: Cinza pequena núcleo superfície do tálamo óptico, frente e acima do ponto onde penetra a comissura
posterior.

habian
Eles eram: terceira pessoa plural imperfeito indicativo do modo de ser verbo.

habila
Cesar Henrique: Descendente de Cush e neto de Cam.

habitante
Habitante: na República Dominicana e festivamente, piolho.

habite
Interrupção: Na República Dominicana, preparando o terreno para o plantio.

hablada
Falado: No México, a arrogância, a bravata.

habón
HABON: Variedade de feijão comum, de comida para os cavalos.

habushu
HABUSHU: Japonês licor awamori feita.

habushu
HABISHU: Japonês licor awamori feita.

haca

HÁQQAH: Na América, mobiliário real e casas dos indígenas.

haceldama
HACELDAMA: Campo ao lado de Jerusalém, adquirido por Judas, com o dinheiro pago para a venda de Jesus.

hacenderas
HACENDERAS: Salamanca, trabalho em comum, sem qualquer recompensa, por causa de um povo.

hacerle la cama
Perguntar a alguém na cama: trabalhando em segredo para prejudicá-lo.

hach
HACH: No Marrocos, qualificação que é dada a indivíduos que fizeram a peregrinação a Meca.

hachador
Hachador: Na Argentina e Cuba, hachero, lenhador.

hachiman
Hachiman santuário: guerra no Xintoísmo Deus.

hachina
HACHINA: Salamanca, machado pequeno que é cortar madeira pequena e ossos.

hachra
HACHRA: Em Marrocos, pedra.

hacuache
HACUACHE: Região montanhosa do México, no estado de Michoacán. -

hadad
Hadad: Em aramaico e mitologia Síria, Deus do trovão e chuva.

haddock
Haddock: Haddock esvaziado, decapitados, dividido em dois no sentido longirudinal e fumado lentamente a uma
temperatura baixa.

hadeduro
HADEDURO: Infeliz, infeliz.

haejangguk
HAEJANGUKK: Sopa clássico da culinária coreana, que é levada para ejetar no surf.

hafiz
HAFIZ: No Islã, uma pessoa que sabe de memória, o texto do Alcorão.

hagada
HAGADÁ: A oração que os judeus rezam na véspera da Páscoa.

hagar
Hagar: Número de asteroide 682, da série. -(Hagar com H, letras maiusculas).

haggis
Haggis: Prato nacional escocês, que consiste de uma ovelha ou cordeiro barriga cheia com as miudezas de animais,
picada com cebola, gordura de gruau e cordeiro de aveia.

hagiasma
HAGIASMA: Benção da água na Igreja grega.

hagioritas
HAGIORITAS: Monges que vivem em Santa Laura, Monte Athos.

haguac
Haguac: Nome Obtém uma tortilla seca, dura, feita com milho de nixtamalized após o cozimento, que é cozido sobre a
chapa de um lado só.

hai
HAI: Medieval Guild de aprendizes de artesãos turcos.

haidea
HAIDEA: Número de asteroide 368, da série.

haiden
Ediel: Sala de adoração ou oratório em um santuário de Xintoísmo.

haidingerita
Haidingerita: Arseniato ácido hidratadio de cálcio que cristaliza no sistema ortorrômbico.

haik
HAIK: Vestido tradicional marroquino que consiste de uma longa peça de tecido fino de algodão, seda ou lã, que são
alongou o corpo deixando livres apenas os olhos, também chamados jaique.

haiweeíta
Haiweeite: Nesosilicato hidratdo de cálcio e urânio que cristaliza no sistema monoclínico,

haje
HAJE: Viper do Egito cuja garganta é inflada quando está irritada.

hakama
HAKAMA: Grandes calças plissaram cuja principal missão era proteger as pernas, feito com tecido grosso e utilizado
em Sami.

hakútsixa
Hakutsixa: No México, sopa ou guisado-baseado akushirra cozido em água, pepitas de abóbora e torrado em pó de
milho.

hakútsixa.
Hakutsixa: Sopa ou akushirra baseado em guisado, cozido em água, pepitas de pó do milho torrado e abóbora.

hala
HALA: Cidade de Angola na província do Bengo.

halal
Halal: Palavra árabe que significa permitido ou legal, usado para designar os alimentos cujo consumo é autorizado pelo
Islã.

halar
TRAÇÃO: Na América, ficando bêbado.

halawe
HALAWE: Asteroide número 518, da série.

halciónidos
Halcionidos: Família de aves coraciformes que inclui os caçadores martines, kookaburras e guarda-rios: esta família
surgiu no Indochima e as ilhas da sonda e é distribuída pela Ásia e Australásia, África e ilhas do Oceano Pacífico e
Oceano Índico.

hale
HALE: Condado dos Estados Unidos. UU. , no Alabama.

halebi
HALEBI: Linear medida usada em Constantinopla.

halicot
Halicot: Eu ensopado de borrego ou carneiro simples

halifax
HALIFAX: Cidade do Canadá, capital da Nova Escócia.

halimiphyllum
Halimiphyllum: A única espécie do género botânico pertencente à família dos zygophyllacae

hallaquita
HALLAQUITA: colar de milho pré-cozinhados ou jojoto, envolvida em folhas de milho ou de banana, misturado com os
torresmos ou carne de porco, próprio da gastronomia da Venezuela.

halley
HALLEY: Cometa grande e brilhante que orbita em torno do sol.

halloumi
HALLOUMI: Queijo originários de Chipre, feito com leite de cabra e ovelha.

halloysita
HALOISITA: Filossilicatos classe do minério; Aluminossilicato hidroxilado cristaliza no sistema monoclínico.

halotriquita
Halotrichite: Muito hidratado Sulfato de ferro e alumínio, que cristaliza no sistema monoclínico e esfenoidal.

halva
HALVA: Jesus é a variedade de doces com base em sêmola de massas, popular na Índia, Paquistão e Pérsia.

hambergita
Hambergite: Borato hidroxilado de berílio que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

hamburgo
Hamburgo: Número de asteroide 449, da série.

hamiltonia
HAMILTONIA: Número de asteroide 452 da série...

hammonia
Hammonia: Número de asteroide 723 da série. -(H Hammonia, letras maiusculas).

hamor
HEMOR: Príncipe heveu da cidade de Siquém, morto juntamente com seu filho por Simeon e Levi, filho de Jacó. -

hampudo
HAMPUDO, DA: Em Santander, forte, robusto, de ossos longos.

hamri
HAMRI: Em Marrocos, terra vermelha.

hamuitsi
Hamuitsi: Atole de milho com ameixas passa previamente cozidos, que são descartados no final da preparação.

han
Eles têm: segunda dinastia chinesa.

hanal pixan
Hanal pixan: no México, altares mortos, altares que são feitas nos dias dos mortos.

hanami
HANAMI: Tradição japonesa consistente em observar a beleza das flores, no período que as cerejeiras florescem.

hanbi
HANBI: Em sumério e acádio, mitologia, Deus do mal, pai de Pazuzu.

hanefi
HANEFI: Um dos quatro ritos ortodoxos do Islã.

hanefi
HANEFI: Um dos quatro ritos ortodoxos do Islã.

hanga
HANGA: Cidade de Angola na província do Bengo.

hangar
Hangar: na República Dominicana, motel.

hangul
HANGUL: alfabeto coreano nativo.

hanksita
Hanksite: Quimicamente é um sulfato, mas misturado com outros ânions, porque também é cloreto e carbonato, tendo
como cátions sódio e potássio, que cristaliza no sistema hexagonal e dipiramidal.

hapag
Hapag: Número de asteroide 724, da série. -(Hapag com H, letras maiusculas).

hapi
HAPI: Na mitologia egípcia, um dos quatro filhos de Hórus.

haplopatía
HAPLOPATIA: Simples, sem complicações de doença.

haplócero
HAPLOCERO: Mamíferos LOND com pelo longo branco que tem grande afinidade com a camurça.

happelia
HAPPELIA: Número de asteroide 578, da série.

har
HAR: Nome de Odin.

hara
HARA: Badajoz, um canal de telhado, que está chegando para a lareira.

harae
Sacerdotal: No Xintoísmo, purificação.

harcha
HARCHA: Espécie de cookie típico da culinária marroquina, preparada com farinha de trigo duro.

hardistonita
HARDISTONITA: Silicato Natural de cálcio e zinco.

hardystonita
Hardystonite: Sorossilicato de cálcio e de zinco com impurezas especialmente alumínio e além de ferro, manganês,
chumbo, magnésio e sódio, que cristaliza no sistema tetragonal e escalenoédrica.

harfango
HARFANGO: aves de rapinas, à noite, o que representa um gênero da família da estrigidas.

harinapan
HARINAPAN: O nome tradicional referido fubá na Venezuela e na Colômbia.

harinillas
Farelo: Biscoitos preparados com massa de farinha de milho, banha, manteiga, carne, ovos, mel, açúcar mascavo, anis
e sal.

harira
HARIRA: Magrebe sopa tradicional, feita de carne, tomate e legumes.

harisen
HARIS: No Japão, fã de papel gigante usada na comédia mostra.

harissa

HARISSA: Molho picante muito comuns na gastronomia do Magrebe e do Médio Oriente.

harmonia
HARMONIA: na mitologia grega, deusa da harmonia e da Concórdia.

harmonía
HARMONIA: asteroide número 40, da série.

harmotoma
Harmotome: Hidratado Aluminossilicato de bário frequentemente levando cátions cálcio, sódio e potássio como
impurezas, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

haron
HARÓN, ND: preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso.

harpagón
Harpagon: Maza ferro que pendurada no mastro de um navio e que foi lançado para o inimigo de galés para
submergi-los.

harvard
Harvard: Número de asteroide 736, da série. -(H de Harvard, em maiusculas).

hasar
HASAR: Pez teleósteo, fisóstomo, representando um género da família da siluridos.

hasbani
HASBANI: Rio do Líbano e Israel, um afluente do rio Jordão.

hassar
HASSAR: gênero de peixes gato espinhoso, nativo da América do Sul.

hasta
Para: Lançamentos usados para amarrar.

hastario
Hastario: Na Roma antiga, que presidiu ou atuou como juiz nos leilões.

hastial
Gable: Engenharia, lado da escavação.

hata
Hata: Na Extremadura, suplemento do jornal dada aos trabalhadores do campo por duas semanas.

hataerolita
Hataerolita: Óxido de manganês e zinco com impurezas de ferro, magnésio e silício, que cristaliza no sistema
tetragonal, classe ditétragonal dipiramidal.

hatamo
HATAMO: Timbale do abissínio.

hato
EFECTIVO: Coloquialmente, juntos, camarilha.

hator
HATHOR: Deusa da mitologia egípcia que os gregos identificaram com Afrodite.

hauberk
HAUBERK: Túnica ou camisa de malha para o meio da panturrilha, ou mais, com mangas completa.

hauerita
Hauerite: Eu simples enxofre manganês com impurezas de ferro e silício, que cristaliza no sistema isométrico e
diploides.

hauma
HAUMÁ: Em Marrocos, vizinhança.

hausa
Hausa; Grupo étnico da África Ocidental e a mesma língua.

hausmannita
Hausmannite: Natural óxido de manganês com impurezas do zinco, ferro, cálcio, bário e magnésio, que cristaliza no
sistema tetragonal, classe ditétragonal dipiramidal.

haustorio
Haustório: Modificado característica da raiz de plantas parasitas. -Também chamado de haustorial raiz.

hauyna
HAUYNITA: minério do tipo deles Tectossilicatos, pertencente ao grupo do feldespatoides.

haüyna
Hauynita: Mistura complexa de sódio e cálcio Aluminosilicato ânions sulfato, que cristaliza no sistema isométrico.
Também Hauynita.

havdalá
Havdalá: Praticada a cerimônia com vinho abençoado pelos judeus todo sábado para descobrir a primeira estrela.
-Também habdala.

havnia
HAVNIA: Asteroide o número 362 da série.

hawai
Havaí: Estado dos Estados Unidos. UU.

hawaiana
Havaiano: Planta da família do Zingiberaceae, de raiz tuberculosa e aromático.

hawleyita
Hawleyita: o enxôfre cádmio ocorre como um revestimento amarelo brilhante na esfalerita ou siderita, que cristaliza no
sistema cúbico.

hábito
HÁBITO: Distinguem-se Logo com essa ordens militares.

he
Eu tenho: produto químico símbolo de hélio.

heazlewoodita
Heazlewoodite: Níquel de enxofre simples com impurezas de ferro, que cristaliza no sistema trigonal e Keystone.

hebe
HEBE: puberdade.

hebe
HEBE: asteroide número 6, da série.

hebron
HEBRON: Cidade de Palestina na Cisjordânia, conhecida pela hospedagem do túmulo dos patriarcas.

hecate
HECATE: asteroide número 100, da série.

hechizo
Feitiço: Pão de massa doce de hojarascas e fermento caseira.

hecho
Fato: No México, cardon planta do cacto.

hecuba
HÉCUBA: Asteroide o número 108 da série.

hedda
HEDDA: Número de asteroide 207 da série.

hedenbergita
Hedenbergite: Cálcio clinopiroxênio que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

hedwig
HEDWIG: Número de asteroide 476, da série.

hegir-nuna
HEGIR-NUNA: Deusa na mitologia suméria.

heidelberga
HEIDELBERGA: Número de asteroide 325, da série.

heiden
Heiden: Seção do Santuário de Xintoísmo, onde se situam as ofertas.

heinrichita
Heinrichita: Mineral radioativo composto de arseniato hidratado de Grupo Macmillan e bário, que cristaliza no sistema
monoclínico.

hel
HEL: deusa da morte na mitologia nórdica.

hela
HeLa: Asteroide número 699, da série. -(Hela h, letras maiusculas).

helena
HELENA: Nome que é dado ao fogo de San Telmo.

helépolis
Helepolis: Velha torre de cerco ou Bastide de grandes proporções. Também helepola.

helga
HELGA: Asteroide número 522, da série.

helianto
HELIANTEMO: Planta consistindo de América, cultivada também na Europa.

helicopodo
HELICOPODO: Jesus é de peculiar da marcha na hemiplegia.

helicoprión
HELICOPRION: Espécie de tubarão pré-histórico do período Carbonífero Superior.

helicóptero
HELICÓPTERO: em zoologia, um género de insectos.

hella
HELLA: Número de asteroide 435 da série.

hellín
HELLIN: Município espanhol na província de Albacete.

hellyerita
Hellyerite: Carbonato de níquel hidratado que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

helopira
HELOPIRA: Febre dos lugares pantanosas.

helvela
HELVELA: Um tipo de fungo.

helwerthia
Helwerthia: Asteroide número 801, da série. -(Helwerthia with H. letra maiuscula).

hema
HEMA: Grupo étnico estabeleceu-se na parte nordeste da República Democrática do Congo.

hemacroma
HEMACROMA: importa a coloração vermelha do sangue.

hemacrosis
HEMACROSIS: Excessivamente vermelha coloração do sangue.

hemafibrita
HEMAFIBRITA: Minério do tipo dos arseniatos cristalizam-se no sistema rômbico.

hematita
HEMATITA: Mineral composto de óxido de ferro, que cristaliza no trigonal, ocasionalmente piramidal ou prismáticos,
também chamado sistema oligisto.

hembra
FEMININO: Figurativamente, rabo de cavalo pouco povoada.

hembrita
FEMININO: Em Honduras, menor e mais suave do que o macho banana.

hembruca
HEMBRUCA: Nome que ocorre no Chile-fêmea do Pintassilgo.

hemerocala
HEMEROCALA: liliaceous de planta de flores bonitas e de curta duração.

hemidesmosoma
HEMIDESMOSOMA: Focal União entre as células epiteliais à matriz extracelular que forma a lâmina basal.

hemimetabolo
HEMIMETABOLO: Em zoologia, ele disse que são insetos de metamorfose incompleta.

hemimorfita
Hemimorfita: Hidroxisilicato de zinco, hidratado, que cristaliza no sistema ortorrômbico.

hemiono
HEMIONO: burro selvagem na Mongólia.

hemiope
HEMIOPE: Esfoliação flauta antiga.

hemispeo
HEMISPEO: Templo com uma parte subterrânea como Hipogeu e outro construído externamente; também semispeo.

hemitriccus
Hemitriccus: Um género de aves passeriformes da família dos Tyrannidae cujos membros são originalmente da
América do Sul e são popularmente chamados de titirijies.

hemostix
Hemostix: Uma ferramenta para obter uma gota de sangue para dar um diagnóstico.

hemotexina
Hemotexina: Substância no soro de um animal tenha sido injetada com o sangue de outro animal de uma espécie
diferente.

hemotímpano
Hemotimpano: Presença de sangue no ouvido médio.

hemotóxico

Hemotoxic: Tóxico para o sangue.

hemotrofia
Hemotrofia: Patologia, nutrição, que produz quantidades excessivas de sangue no corpo.

hempstead
HEMPSTEAD: E.U., no Condado de Arkansas.

hemuresia
Hemuresia: Emissão de sangue através da uretra.

henaje
Fenação: Secagem de feno ao ar livre.

hengue
HENGUE: Cidade de Angola na província do Bengo.

henicosana
Henicosana: Hidrocarbonetos sólidos derivados de acetona.

henioca
Henioca: na mitologia, filha de Creonte.

heno
Feno: Figurativamente, ser irritável ou propenso a vingar o insulto menor.

henry
HENRY: Condado dos Estados Unidos. UU. , no Alabama.

hepcidina
HEPCIDINA: Peptídeo hormônio produzido pelo fígado.

hepigastrocele
Hepigastrocele: Hérnia, formado como resultado de uma separação das fibras da linha branca na região epigástrica.

hera
HERA: Asteroide número 103, série.

herbertsmithita
Herbertsmithite: Hidroxihaluro de cobre e zinco, que cristaliza no sistema trigonal e hex.

hercinia
MIA: pássaro com penas brilhantes dos bestiários medievais.

hercogamia
HERCOGAMIA: Em botânica, separação espacial das anteras e o estigma da mesma flor, que evita a autopolinização e
autogamy.

herculina
HERCULINA: Número de asteroide 532, da série.

hercynita
Hercynita: Óxido de ferro e alumínio que cristaliza no sistema cúbico, classe hexaoctaedrica.

hereje
Herege: Na Venezuela, muito, muito, abundância.

herevis
HEREVIS: Ordem religiosa dos turcos.

herga
HERGA: No México, jargão, tecido grosso e áspero.

heriberta
Carmem: Popular bebida preparada com água, álcool, ácido tartárico, ácido sulfúrico, cores e sabores artificiais.

hermantaria
HERMANTARIA: Asteroide o número 346, da série.

hermenéutica
Hermenêutica: na República Dominicana, marrulleria.

hermes
Hermes: Cabeça ou busto de mercúrio.

hermia
Hérmia: Número de asteroide 685 da série. -(H Hermia, letras maiusculas).

hermiona
HERMIONA: Asteroide o número 121 da série.

hermione
HERMIONE: Asteroide o número 121 da série.

hermione
HERMIONE: Na mitologia grega, filha de Menelau e Helena.

hernansancho
HERNANSANCHO: Município espanhol na província de Ávila.

herodias
HERODIAS: Número de asteroide 546 da série.

herse
HERSE: Filha da princesa ateniense do rei Cécrope e décadas.

hersila
HERSILA: Asteroide o número 206, da série.

herta
HERTA: Asteroide o número 135, da série.

herve
Hervé: Queijo de leite de vaca belga, ocre de massa tenra e rosa lavado crosta.

hervir la sangre
Você ferver o sangue de alguém: acalorarse, paixão.

hervir la sangre
Você ferver o sangue de alguém: têm o vigor e o frescor da juventude.

hesperia
HESPERIA: Asteroide o número 69 da série.

hessita
Menor: Telureto de prata com as impurezas do ouro e do chumbo, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

hessonita
Hessonite: Minério de grupo de alumínio do cálcio da granada que cristaliza no sistema cúbico

hestia
HESTIA: asteroide número 46, da série.

hetaerolita
Hetaerolita: Óxido de zinco e manganês com impurezas de ferro, magnésio e silício, que cristaliza-se na tetragonal
dipiramidal sistema e ditétragonal.

heterogenita
Heterogenita: Mineral óxido de cobalto, às vezes com impurezas do cobre e do ferro, que cristaliza-se no sistema
trigonal, hexagonal de classe escalenoedrica.

hetman
Hetman: O título do segundo mais alto comandante militar usado entre os cossacos da Ucrânia e os tchecos da
Boêmia.

heu
HEU: Navio com uma vara única e uma vela usada no mar do Norte.

heulandita
Heulandite: Aluminosilicato de cálcio e álcali (com cátions de cálcio, boro, potássio, sódio ou estrôncio), que cristaliza
no sistema monoclínico e prismático.

hexamerón
Hexameron: Nome que você deu aos comentários feitos sobre os seis primeiros capítulos de Gênesis.

hexandro
Hexandro, dra: Jesus é a flor que possui seis estames.

hexano
Hexano: Hidrocarboneto parafínicos, contendo seis carbono átomos em sua molécula.

hexaptérico
Hexapterico: Liturgia, relicário do grego culto.

hexaspérmeo
Hexaspermeo, para: Jesus disse que são frutos contendo seis sementes.

hexasteron
Hexasteron: na astronomia, o grupo de estrelas Plêiades.

hexatetraedro
Hexatetraedro: Sólido derivado o balde por biselamiento.

hexástomo
Hexastomo: Em zoologia, que tem seis aberturas ou furos.

hexileno
Hexylene: Etileno de hidrocarboneto que contém seis átomos de carbono em sua molécula.

hexoctaedro
Hexoctaedro: em geometria e mineralogia, frente e verso 48 sólido.

heyaz
Heyaz: Montanhosa região de Western Arábia, entre o deserto da Síria, o Neyed, o Iêmen e o mar vermelho.

héctor
Hector: O número de asteroide 624, da série.

hésen
David: No México, palo fierro, árvore leguminosa.

hg
HG: químico de símbolo do mercúrio.

hialoplasma
Hialoplasma. -Substância fundamental do citoplasma, no qual o núcleo e organelas estão suspensos.

hiato
HIATO: em anatomia, fenda, fissura.

hiato
HIATO: Dissolução de um synal PHA, licença poética, para alongar um verso.

hiba
HIBA: Na Extremadura, gengiva.

hibagon
HIBAGON: criatura da lenda japonesa, masculino metade gorila de grande tamanho e força extraordinária.

hibitos
HIBIT: Povos indígenas do Peru.

hibonita
Hibonite: Óxido de alumínio, cálcio e cério onde o alumínio é por vezes substituído total ou parcialmente por titânio ou
magnésio, que cristaliza no sistema hexagonal e dipiramidal.

hibris
Arrogância: em mitologia, mãe de pão e amante de Júpiter. -

hicamas
HICAMAS: Nome filipino vulgar de uma planta leguminosa.

hidalgo
HIDALGO: México município do estado de Coahuila de Zaragoza.

hidalgo
HIDALGO: Estado do México.

hidrargilita
HYDRARGILLITE: Gibbsita, hidróxido de alumínio.

hidreola
HIDREOLA: Máquina Hidraulico-neumatica para elevar a água.

hidroboracita
HYDROBORACITE: Minério do tipo de minerais de borato; Borato muito hidroxilados e hidratada, contendo cálcio e
magnésio. que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

hidrocincita
Hydrocincite: Zinco Bioativo, que cristaliza no sistema monoclínico.

hidromagnesita
Hidromagnesita: Carbonato hidratado e hidroxilado de magnésio, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

hidrotalquita
Hidrotalquita: Carbonato hidroxilados e hidratdo de alumínio e magnésio, que cristaliza no sistema trigonal e hex.

hidroxiapatita
Hidroxiapatita: Material biológico e Mineral formado por cristais de fosfato de cálcio que cristaliza no sistema hexagonal
e dipiramidal.

hidrófobo
HYDROPHOBIC, BA: disse-se de um assunto, que não absorve a água.

hielito
Hielito: na República Dominicana, frio à noite ou de manhã.

hieltro
HIELTRO: Antiga medida de capacidade espanhol cujo conteúdo será ignorado.

hieracita
HIERACITA: Ágata de quartzo que tem a aparência de um olho de Falcão.

hierba

GRAMA: Mancha de esmeraldas.

hierba bintuh
Erva bintuh: planta herbácea da família das Cyperaceae, Rodrigues caule e folhas estreitas, afiadas e lineares.

hierba cinta
Grama de fita: grama da planta família Poaceae.

hierba de temazcal
Temazcal grama: arbusto da família da anacardiaceas, folhas alternadas, pinadas e oblongo.

hierba del cuervo
Corvo do erva: no México, chipil, chepil, plantar leguminosas.

hierba dulce
Sweetgrass: arbusto folhas oval, inflexível e afiada, doce sabor.

hierba maestra
Erva de mestre: planta herbácea da família Asteraceae, de perfumadas folhas de flores amareladas e sombrio nas
cabeças.

hierba vinagrera
Vinagre da erva: no México, língua de vaca, vários da família das espécies poligonaceas.

higia
HÍGIA: asteroide número 10, da série.

higia
HÍGIA: deusa grega da saúde, também chamado Higea.

higo
FIG.: COSTURE insignificante, de pouco ou nenhum valor.

higuerilla
Castor: No México, a perna de Peru, planta comestível.

higuerillo
HIGUERILLO: Porto Rico, dimensões da grande árvore de madeira, à prova de intempéries, usada no casco, cockpit,
tachas, etc.

higueruela
HIGUERUELA: Município espanhol na província de Albacete.

higüera
Fig.: Recipiente feito do fruto ou casca do higuero.

hiisi
HIISI: Tutelary espíritos da mitologia nórdica, muitas vezes considerado malicioso ou aterrorizante encontrado em
cumes, fendas, grutas e madeira em decomposição.

hiiumaa
HIIUMAA: A ilha da Estónia no mar Báltico.

hijuela
HIJUELA: No Chile, fundo rústico que forma outra grande divisão.

hijuela
HIJUELA: Sementes com palmeiras e palmitos.

hijuela
HIJUELA: Estreito, fino colchão deitado na cama por baixo os outros para evitar o buraco produzido pelo peso do
corpo.

hijuela
HIJUELA: Salamanca, parte do patrimônio de cada irmão.

hijuela
HIJUELA: Expedição Postal traz cartas para as pessoas que estão fora da corrida.

hijuela
HIJUELA: Pedaço de lona circular cobrindo o host sobre a patena, até o momento do ofertório.

hijuelas
HIJUELAS: Plural de hijuela. HIJUELA: tira de tecido que é posta em um pedaço do vestido para alargá-lo.

hilacha
Fiapo: porção insignificante de algo.

hilda
HILDA: Asteroide o número 153, da série.

hildburg
Hildburg: Número de asteroide 684, da série. -(Hildburg with H. letra maiuscula).

hilgardita

Hilgardite: Pentaborate misturado com cloreto de cálcio hidratado, que cristaliza no sistema triclínico, pedial ou
monoclínico.

himalaya
Himalaia: Cordilheira localizada no continente asiático que abrange países de Índia, China, Nepal e Butão.

himas
Como: Extensão Slim da úvula.

himbo
DIGAS: Salamanca, amarelinha.

himenomicetos
Himenomicetos: Em botânica, grupo de fungo basidiomiceto que compreendem aqueles que têm um himénio.

himnoda
HIMNODA: cantora ou canto de hinos.

himorogi
Himorogi: No Xintoísmo, espaço sagrado ou altar.

himten
HIMTEN: Medida para agregados usados em Hanover.

hin
HIN: Medida equivalente a seis litros dos antigos hebreus e meio.

hinda
HINDA: Cidade de Angola na província do Bengo.

hinda
HINDA: Cidade de Angola na província do Bengo.

hinque
HINQUE: Jogos rapazes que bateu no úmido terra cada um, a seguir certas regras, rebitando um pau aguçado ou
objeto similar.

hioscina
Methscopolamine: Alcaloide em várias plantas Solanaceae.

hiospato
Hiospato: Espécie da garota Brasil Palm.

hiospondilotomía
Hiospondilotomia: Incisão cirúrgica do saco da laringe.

hiosternal
Hiosternal: Anatomia, perterneciente o osso hioide e no esterno.

hiovertebrotomía
Hiovertebrotomia: Operação cirúrgica que é praticada apenas em animais solípedes.

hiovertebrótomo
Hiovertebrotomo: Em medicina veterinária, cirúrgica, instrumento tipo de trocarte (um soco de cânula revestida).

hipa
HIPAA: Ninfa Phrygia, enfermeira de Baco, de acordo com Mueller poemas.

hipacidemia
Hipacidemia: Deficiência de albumina no sangue.

hipagogo
Hipagogo: Barco para cavalos de carro.

hipalgesia
Hipalgesia: Redução da sensibilidade à dor.

hipanta
Hipanta: Na religião, purificação.

hipanto
HIPANTO: Receptáculo côncavo de flores com ovário inferior, que aparentemente nascem cálice, Corolla e estames.

hiparca
Hiparca: Anteriormente, sátrapa, o governador ou o chefe de uma satrapia.

hiparco
Hiparco: Grego sábio criador de astronomia matemática.

hiparquía
Hiparquia: na antiga Grécia, governo provincial ou satrapia.

hipate
Hipate: O sistema musical dos gregos antigos, o som mais grave do tetrachord.

hipálage
Hipalage: em gramática, figura de sintaxe Latina que consiste em investir em casos de verbo-dependente.

hipántropo
Hipantropo: Poeticamente, Centauro.

hipea
Hipea: Filha do Centauro Quíron.

hipemia
Hipemia: Diminuição do volume de sangue.

hiperstena
Válidos: Silicato de magnésio ferro que cristaliza no sistema ortorrômbico.

hipicon
HIPICON: Medida para estradas utilizadas na Grécia igual a 4 estágios.

hipio
HIPIO: Apelido de Netuno.

hipno
PSICOATIVOS: Em botânica, qualquer MOSS de hypnum o género.

hipocampo
HIPOCAMPO: Eminência dos ventrículos do cérebro.

hipostasa
HIPOSTASA: Em botânica, certos do tecido de sementes jovens ou ovo, localizado na região da calaza.

hipólita
HIPÓLITA: Amazônia da rainha na mitologia grega.

hippo
HIPOPÓTAMO: Asteroide o número 426, da série.

hippodamia
Hipodâmia: Asteroide número 692, da série. -(Hippodamia com H, letras maiusculas).

hipster
HIPSTER: Atualmente é chamado, para o grupo de pessoas que são caracterizadas por gostos e interesses
associados para o vintage, a alternativa e o independente.

hirieo
HIRIEU: Na mitologia grega, pai de Nicteu e Lico

hirundo
Hirundo: Número de asteroide 706, da série. -(Hirundo h, letras maiusculas).

hisopo
SWAB: Na América, pincel para barbear.

hispania
Hispania: Número de asteroide 804, da série. -(Hispania with H. letra maiuscula).

histerocele
HYSTEROCELE: Queda do útero.

historiola
Historiola: Termo moderno para um feitiço ou encantamento que alcança uma ação mágica desejada e é fornecido por
um mito.

hita
HITA: Patch na sola do sapato quebrada.

hita
HITA: Bolha que deixa a panela para cozinhar.

hita
HITA: Na Argentina, ácaro hematófago que ataca a aves domésticas.

hita
HITA: Salient pedrinha no meio de um campo de trabalho.

hita
HITA: Cabeça pequena que é embutida na parte que diz que prego.

hitaikakushi
Hitaikakushi: No folclore japonês, peça de roupa triangular que eles usam o yurei.

hitodama
HITODAMA: No folclore japonês, alma de um recém-nascido, tomando a forma de chama fantasmagórica.

hitón
ATAQUE: Riscal, peñasco, aterro.

hiyab
HIJAB: lenço usado pelas mulheres muçulmanas para capa é a cabeça.

hizo o izo
MADE: 3ª pessoa do verbo pretérito perfeito simples de fazer. Ele DID: Ele produziu, foi pai, criado, concebido,
originou-se, desenvolvidos, descobertas, etc... IZO, IZA: Sufixo de forma vulgar cult, serviço " ".

hoax
HOAX: Hoax, noticia falsa.

hobikibune
Hobikibune: Vela de navio com uma única e grande vela, típico do Lago Kasomigaura, no Japão.

hobo
Mendigo: No México, ameixa.

hobos
MENDIGOS: Nome de uma variedade de batata doce.

hochepot
Hochepot: Guisado de Flandres, que intervém o orelhas e rabo de porco, bacon e carne de rabada, o ombro de
cordeiro, salgado Bacon e todos os legumes cozidos.

hoco
HOCO: Ave Gallinacea regiões equatoriais da América, que é doméstica facilmente.

hoco
HOCO: Na Bolívia, tipo de abóbora americana.

hocoe
HOCOE: Árvore do México e da madeira da árvore.

hocofaisán
Crax rubra: Pássaro de cracídeos e a família de ordem galliformes. o tamanho de um peru.

hodarras
HONDARRAS: La Rioja, poso que sai de um licor em uma tigela.

hoed
HOED: Medida de capacidade usada na Holanda e outros países do Norte equivalente a 9 boissos.

hoelita

HOELITE: minério da classe dos compostos minerais orgânicos, semi-transparente, que cristaliza-se no
pseudoortorrombico de sistema monoclínico e prismáticas.

hoenir
HOENIR: Deus escandinavo que deu para o homem de inteligência.

hogon
HOGON: Em Salamanca, o tizo pregado na terra aqueles que formam a amurada do carbonera e o que não é
completamente carbona.

hohensteina
Hohensteina: Número de asteroide 788 da série. -(Hohensteina h, letras maiusculas).

hojal
Hojal: No México, folha de queijo.

hojaldra
Hojaldra: Regional, doces ou salgados, pão que é preparado de maneiras diferentes em várias partes do México.

hojaldrina
HOJALDRINA: Natal doce típico da Andaluzia e em algumas regiões, o espanhol.

hojarascas
Hojarascas: Bolinhos ou biscoitos massa seca e frágil.

hojuelas
Flocos: No México, bolinhos.

hoko
HOKO: na mitologia chinesa e japonesa, espírito com a aparência de um cão preto sem cauda e rosto humano, que
vive dentro de uma árvore.

holcatzín
Holcatzin: No México, capulines maceradas em licor licor de cana de açúcar.

holer
HOLER: Pequena moeda de cobre da Alemanha equivalente a tornes dinheiro e um pelo branco.

holgon
HOLGON: Em Salamanca, ele disse que é a carne que não funciona.

hollandita

Hollandite: Vários, óxido de manganês e outros metais alcalinos que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

holmia
HOLMIA: Asteroide número 378, série.

holmina
HOLMINA: óxido natural de hólmio.

holocentro
HOLOCENTRO: peixe acantopterigio percoideo, de grande beleza e carne de variável de qualidade que é vir a América
Central, Antilhas e a Índia-

holoch
Holoch: No México, totomoxtle, seca a folha que envolve a espiga de milho. Também holoche.

holodonte
HOLODONTE: classificação dada a eles cobras que têm a dentadura completa.

hom
HOM: árvore da vida na iconografia Oriental.

hombrecito de oyamel
Homem-biscoito FIR: em México, amarelo fungo.

hombrillo
HOMBRILLO: Em Venezuela, arcen, margem nas laterais da estrada.

hombro
OMBRO: na impressão, parte da carta do leilão da árvore até a base do olho.

hombro
OMBRO: Parte superior e lateral do tronco do homem e os quadrúpedes, onde nasce o braço.

homeohidro
HOMEOHIDRO: Em botânica, um conjunto de organismos com a capacidade de retardar ou evitar a dessecação.

homilita
Homilita: Silicato hidratado de cálcio, ferro e boro, que cristaliza no sistema monoclínico com cristais tabulares.

hona
HONA: Sequência de alho ou cebola, caules torcidos.

honden
Honden: É o edifício mais sagrado em um santuário de Xintoísmo.

hondón
HONDÓN: Na Extremadura, assento de uma cadeira que é geralmente rusticamente para grande junça.

honey
Mel: Município do México, no estado de Puebla.

hongo aguilillo
Fungo de Gavião-pega-macaco: codorniz do fungo, fungo com um chapéu de forma globosa.

hongo aiuca
Aiuca cogumelo: no México, fungo Gopher do bolso

hongo amontonado
Empilhados um fungo: no México, fungo de Brad.

hongo ayohxonotl
Cogumelo ayohxonotl: no México, o fungo cazahuate ou cazaguate.

hongo tzenso
Cogumelo tzenso: no México, tejamalinero fungo.

hongo xochi
Fungo xochi: no México, tecomate fungo.

hongo yoorra
Fungo Yoorra: fungos que crescem entre abril e maio, junto com pinheiros

hongre
HONGRE: Moeda de ouro da Hungria igual a 10 libras e 10 torneses de salário.

honoria
HONÓRIA: Número de asteroide 236. da série.

hopeíta
Hopeite: Hidratdo de fosfato de zinco que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

hopi
HOPI: indígena do nordeste do Arizona.

hopo
WIKIA: em germania, cabezon ou gola do casaco.

hopo
HOPO: Crista ou tufo de cabelo.

horagai
HORAGAI: Instrumento de vento que foi usado no Japão, baseado no shell.

horas
HORAS: Filhas de divindades gregas de Zeus e Têmis.

horca
JIB: em Porto Rico e Venezuela, dom que é feita para um parente ou amigo no dia do aniversário ou o Santo.

horca
JIB: Salamanca, gado de marca.

horcajo
HORCAJO: mês judeu.

