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Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

horeb
HOREB: Nome do Monte Sinai, na Torá.

horm
HORM: Em Marrocos, alhorma, área sagrada que circunda o túmulo de um arbitrário.

hormenio
ORMENUS: na mitologia grega, um deles, nove monstros marinhos chamado Telquines, filho de Pontus e Thalassa,
que tinha cabeça de cachorro e cauda de serpente ou de peixe.

hormiga chicatana
Formiga chicatana: no México, grande formiga de marrom ou vermelho escuro.

hormiga chichimeca
Chichimeca formiga: No México, formiga vermelha,

hormiguillo
Hormiguillo: Árvore de até 40 m. , altura nativa da América Central.

hormuthia
Hormuthia: Asteroide número 805, da série. -(Hormuthia h, letras maiusculas).

hornacha
HORNACHA: Galpão de ferramentas sob o fogão.

hornacha
HORNACHA: Armazenamento Ash.

hornesita
HORNESITA: Natureza da Hidroarseniato de manganês.

horniguero
HORNIGUERO: Ervas daninhas empilharam tampa à terra e queimaram.

hornija
HORNIJA: Rio de Valladolid, um afluente do Rio Bajoz.

hornilla
QUEIMADOR: Em Salamanca, madeira de cozinha.

horno
FORNO: Cada um dos vasos da parede de um apiário.

horrura
HORRURA: Salamanca, silte que deixa os rios no dilúvio.

hortegon
HORTEGON: Árvore de Puerto Rico, de madeira dura, de pouco de cinto e grandes dimensões, escolha para a
condução e hidráulico funciona.

horumonyaki
HORUMONYAKI: Receita japonês feito com miudezas de carne de porco.

hosa
XVI: Cidade de Angola na província do Moxico.

houston
HOUSTON: Condado EUA. UU. , no Alabama.

howard
HOWARD: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

howlita
GRANADAS: Minério do tipo de minerais de borato; Cálcio de borato também contendo silício e cristaliza no sistema
monoclínico e prismático. Também chamado khaulita ou silicoborocalcita.

hoya
POTENCIÔMETRO: Eddy formando as águas do mar ou um rio em alguns lugares como resultado de qualquer fundo
de recesso.

hoyanco
Esboço: na República Dominicana, ferimento ou ferida profunda.

hoyocasero
HOYOCASERO: Município espanhol na província de Ávila.

hoyorredondo
SITUADOS: Município espanhol na província de Ávila.

hröhnkita
Kröhnkite: Sulfato de cobre e hidratado de sódio, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

hu-hu
Hu-hu: Chinês duas cordas de violino.

huacachtoro
Huacachtoro: Eu guisado empapado que prepara em Guerrero, com carne e carne, abobrinha, feijão verde e barriga de
repolho.

huacamole
Huacamole: No México, cabeça preta, tubérculo.

huacamote
Huacamote: No México, mandioca, tubérculo. Também huacamotl.

huacavaque
Huacavaque: guisado de festivo que é preparado com machaca, grão de bico, milho, abóbora e feijão.

huachacote
Huachacote: Em México, nanche, Nancy, frutos globosos.

huachal
Huachal: Seasons cozido no vapor com todas as suas folhas, kernels ensolarados e mais tarde e fubá de milho.

huachuma
HUACHUMA: No Peru, mistura alucinógena que é feita por cozimento um cacto.

huacle
Huacle: Na planta herbácea de México, amaranto.

huajillo
Huajillo: No México, acácia, árvore leguminosa.

hualca
AMPATO: Palavra quíchua: sequência de colar, cadência, de objetos.

hualca
AMPATO: No Peru, dom de pães e frutas para os pastores.

hualca
AMPATO: No Peru, Yucca grelhado entre pedras quentes.

hualca
AMPATO: Em botânica, planta que produz sementes com que são feitos colares.

hualca
AMPATO: província de Chiloé, no Chile, uma espécie de cardo que cresce em campos de trigo.

hualumbo
Hualumbo: No México, flor de agave.

huambo
HUAMBO: Província de Angola.

huamishe
Huamishe: No México, biznaga.

huamuxtitlán
HUAMUXTITLÁN: Município do México, no estado de Guerrero.

huanímaro
HUANÍMARO: Município do México, no estado de Guanajuato.

huapilla
Huapilla: Subglobose família das bromélias, de cor amarelada, que recorda a fruta abacaxi.

huaquilitl
Huaquilitl: No México, amaranto, plante.

huaro
HUARO: No Peru, elevador para mover rios e vales.

huaro
HUARO: Distrito de Peru no departamento de Cusco e Quispicanchi província.

huarpe
HUARPE: Indígenas que habitavam a região do que na Argentina.

huasa
HUASA: No Equador, floresta tropical, Mustelidae animal.

huasa
HUASA: Catamarca, volta; Ele está de volta: volta.

huasa
HUASA: no antigo Peru, talismã que mulheres feitas quando eles queriam ter filhos.

huasi
HUASI: Palavra de significado de origem Quechua: casa, casa, sala, ninho de caverna.

huasi
HUASI: Região Andina do Peru, trabalho entre duas ou mais pessoas através de acordo que foram forneceu comida
como pagamento por serviços prestados.

huaso
HUASO: Camponês chileno.

huasoli
Huasoli: No México, quintonil, espécie de serralha.

huatape
Huatape: Arbusto que cresce nas montanhas desérticas do norte da Baja Califórnia e produz um fruto muito doce roxo.

huate
Huate: No México, amaranto.

huaxmole
Huaxmole: No México, pratos que são preparados com as sementes da bitola.

huaxquelite
Huaxquelite: No México, disse das folhas tenras do guaje.

huba
HUBA: Um dos sete chefes tribais húngaros.

hube
Eu tinha: medição agrimensoria usado em Dantzick que contém 30 morjens do país.

hubei
HUBEI: Província da República Popular da China, cuja capital é Wuhan.

huberta
HUBERTA: Número de asteroide 260, da série.

huebra
HUEBRA: Medido agrimensoria espanhol que contém o espaço de terra que trabalha e denominando uma junta de bois
ou mulas em um dia.

huejotitán

HUEJOTITAN: Município do México, no estado de Chihuahua.

huejotzingo
Huejotzingo-município do México, no estado de Puebla, localizado próximo ao sopé da Serra Nevada.

huele de noche
Cheiro de noite: arbusto que mede até 4 m. altura, flores brancas perfumadas, originalmente do México.

huelga
GREVE: Em Salamanca, que é mais do que suficiente.

huenna
HUENNA: Número de asteroide 379 da série.

huentle
Huentle: No México, dia dos mortos.

huerar
HUERAR: Salamanca, escotilha de aves de capoeira.

huerco
HUERCO: no passado, inferno.

huesito
Osso: Arbusto da família da malpigiaceas, de frutas vermelhas comestíveis, fornecido de um kernel de consistência
óssea.

huesitos
Ossos: Doces de leite com a consistência de soft com pasta de nozes ou avelã coberta com canela.

huesitos de capulín
Ossos de capulin: sementes de capulin colocar para secar ao sol, brindar o grelhador e pulverizada com água salgada.

hueso
Osso: Coloquialmente, muito exigente professor.

huesos reventados
Armadilhas de ossos: ossos de porco assado em madeira da goiaba e cozido em água para obter um caldo ao qual são
adicionados, alho, moído chiles e erva santa.

huet blanco
Branco Huet: No México, pataxete, feijão.

huetares
Huetares: Grupo indígena na Costa Rica, do que no meio do S. XVI, viveu no centro do país. Também Güetares ou
Pacacuas.

huevo
OVO: Medida utilizada pelos hebreus, onde meia dúzia fez um log.

huevón
Cara, Nd: na América, lento, lento, bobalicón, bobo.

huexote
Huexote: No México, flor de agave.

huécija
ÖREBRO: Município espanhol da província de Almeria.

hufe
HUFE: Medida mais agrimensoria usado em Berlim que contém 30 morjens do país.

huga
Huga: Velho tocou com capuz.

huia
Huia: Dentirrostro corvido pássaro que vive nas florestas da Nova Zelândia.

huichicata
Huichicata: No México, mafafa, planta de Riverside.

huichimiles
Huichimiles: Vagens secas de feijão que é cozido inteiros com sal o filé e oreada em um molho temperado.

huichol
HUICHOL: com chapéu de palha aba.

huida
Voo: A cavalo, ação Afaste-se de repente o cavalo na direção que tomar.

huila
Huila: No México, tullido, inválido.

huilcado
Huilcado: No Chile, de costura, cerzir, regando.

huilén
Huilen: Em Chile, o nome de uma planta composto usado para tingir de amarelo.

huilhuil
Huilhuil: No Chile, a pessoa esfarrapados, esfarrapado.

huilliches
Huilliches: Nome das tribos guerreiras que habitavam anteriormente no vale central do Chile.

huilo
HUILO: Fiapos dos vestidos.

huilo
Marta: na província de Chiloé, pedaço de tecido que, quando a corte, não é mesmo.

huilón
HUILON, Nd: na América, fugindo, covarde.

huina
Huina: Em Chile, o nome de alguns gatos selvagens.

huincul
Huincul: Na América, colina, colina, colina.

huiracocha
Huiracocha: Imperador do Peru, da família dos incas.

huirochuro
Huirochuro: Ave do tamanho de um melro-preto, amarelo com marcações preto e brancas nas asas.

huisenita
Huisenita: em mineralogia, borato ferroso magnésio clorifero.

huistora
Huistora: Em Honduras, tartaruga.

huisute
Huisute: Em Honduras, pau que ele termina em punta. -

huitin
HUITIN: No Chile, milho com flap sua lâmina, que é salvo em casas ou em árvores durante o inverno.

huitoles
Huitoles: No México, a espiga de milho cozido e cozidas com chile.

huitumbillo
Huitumbillo: No México, capulin.

huixiopa
HUIXIOPA: Cidade do México, no estado de Sinaloa e município de Badiraguato.

huizilacate
Huizilacate: No México, tempesquistle.

huizlán
Huizlan: O resultado da família de forma globosa da eleocarpáceas de celulose com muitas sementes.

huíla
: Huíla província de Angola.

hujc uy
Hujc uy: no México, pozole.

huje
Huje: No México, ojite, fruto da moraceae. Também huji.

hul
HUL: Filho de Aram e neto de Shem.

hulda
Hulda: Profetisa judeu ao qual Jonah, o rei e seus conselheiros olhou em várias ocasiões.

hule
BORRACHA: Luta, destruindo, batendo.

hule
BORRACHA: Operações de tabela na enfermaria da Praça de touros.

hule
BORRACHA: Árvore moraceo americano do qual é extraída a borracha preta.

hulero
HULERO: Boca do carrinho do pote, também chamado hollow, hornacha ou vermelhidão.

hulmiento
HULMIENTO: Salamanca, recentadura que costumava fermentar a massa vai cozinhar.

humbaba
HUMBABA: Mitologia suméria e Acádia, gigante, guardião e senhor da floresta de cedros onde habitavam os deuses.

humboldt
HUMBOLDT: Condado dos Estados Unidos. UU. , na Califórnia.

humbug
FARSA: Madeira do Norte e nordeste da Austrália utilizado na construção e carpintaria.

humita
Milho: Nesosilicato de cátions de fluoreto de magnésio e impurezas comuns de ferro, que cristaliza no sistema
ortorrômbico e dipiramidal.

hummus
HOMUS: Pasta creme purê de grão de bico cozido com suco de limão, tahine e azeite, popular no Oriente Médio.

hun
HUN: Moeda de ouro partir o Hindustan que possui um valor de 4 rúpias.

hungaria
Hungria: Asteroide o número 434, da série.

hungo
HUNGO: Cidade de Angola na província do Bengo.

huqin
HUQIN: Família de instrumentos de cordas com arco usado na música chinesa.

hura
HURA: Furúnculo na cabeça que muitas vezes é perigoso.

hura
HURA: Género botânico pertencente à família Euphorbiaceae nativa do México e da América tropical.

huraño y bronco
SULLEN, at: hostil, ranzinza, evasivo e insociável, misantropo, retirado, indescritível, mal-humorado. BRONCO, CA:
dito de uma pessoa, de gênio e tratamento áspero.

hurdiel

HURDIEL: Na Extremadura, motim.

huron
Huron: Lago nos EUA e Canadá, que faz parte dos grandes lagos.

hurtumpascual
HURTUMPASCUAL: Município espanhol na província de Ávila.

huslero
HUSLERO: Salamanca, madeira de cilindro, que costumava lidar a massa do fruto do pan.

huso
EIXO: em heráldica, losange longa e estreita

huso
EIXO: em tecnologia, cilindro com um torno.

huta
HUTA: Site habitadas ou cobertas por garças.

huta
HUTA: No Peru, a doença de pele.

huta
HUTA: Vaca é sem leite.

hutchinsonita
Hutchinsonite: Sulfuro-arseniuro de tálio e chumbo, com impurezas de prata e antimônio, que cristaliza no sistema
ortorrômbico e dipiramidal.

hute
HUTE: nos departamentos colombianos de Cundinamarca e Boyacá, fute, batata aqui.

huupa
Huupa: No México, algaroba. leguminosas de árvore.

hübnerita
Hübnerite: Volframato ou tungatato do manganês, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

hyaenodón
HIENODONTE: Gênero extinto de mamíferos placentários da ordem do creodonts.

hybris
HYBRIS: Asteroide número 430, da série.

hydrocleys
Hydrocleys: Género botânico da família das alismataceas que são distribuídas na América Tropical.

hypatia
HYPATIA: Asteroide número 238, da série.

hypsipyle
HYPSIPYLE: Número de asteroide 587, da série.

ia
IA: Nome as Kalmyks para dar ao ser supremo.

ialemo
IALEMO: Filho de Calíope e Apolo.

iama
IAMA: No hinduísmo, o Deus da morte.

iamo
IAMO: Filho de Apolo e Evadne.

iarhata
Iarhata: Em México, ovos ou peixes roe.

iaru
IARU: Paraíso da mitologia egípcia. Também aaru.

ib
IB: Feijão mexicano

ibabau
IBABAU: Fístula de Caña, pau-Brasil muito muito apreciada.

ibacó
Ibaco: Em México, erva santa, acuyo, folha sagrada, momo, tlanepa.

ibaporoiti
Ibaporoiti: Árvore verde de fruta vermelha e preta quando madura, semelhante do guabigu.

ibaró
Íbaro: Sapindaceo árvore cujo fruto contém uma polpa glutinosa que maceradas torna-se espuma.

ibas
Você estava: Bispo de Edessa, na V. S.

ibatingui
Ibatingui: Árvore da família da tiliaceas.

ibe
IBE: Variedade de feijão que cresceu na Península de Yucatan.

ibeiscuma
Ibeiscuma: Árvore de Brasil cuja casca fornecido pelo pau de sabão.

ibendua
IBENDUA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

iber
IBER: Romano de nome do rio Ebro.

iberia
IBERIA: Antigo nome da Espanha e de Portugal.

ibes en tocsel
Está em tocsel: guisado feito na Península de Yucatan são cozidos em água e epazote, misturado com abóbora
esmagada e servido com sementes de chile.

ibéride
Iberide: Um género de planta que cresce espontaneamente na Europa Central, Espanha e Ásia.

ibi
IBI: Município espanhol na província de Alicante.

ibias
IBIAS: Município espanhol na província das Astúrias.

ibijara
IBIJARA: Réptil de lagarto que vive na América, muito abundante no Brasil.

ibijo
IBIJO: No Peru, urutau, coruja.

ibirapita
IBIRAPITÁ: Gigantesca árvore da Argentina cujo tanino da casca é extraído.

ibiyau
IBIYAU: ave noturna da Argentina, de marrom misturado com o preto.

ibiyaú
Ibiyau: Nome dando do Rio de la Plata para um pássaro noturno de cuja forma de gritar o nome dele é imitativo.

iboga
IBOGA: Árvore de Apocinaceo da África.

icaban
ICABAN: No México, feijão de San Ignacio.

icara
ITACARAMBI: Sinal dentro do ovo do ninho.

icaria
ICARIA: Ilha grega perto de Samos, onde segundo a lenda, foi enterrado Ícaro.

icaro
Icarus: Filho de Dédalo.

ichcahuipilli
ICHCAHUIPILLI: Armadura militar mesoamericana, semelhante do euro gambeson usado pelos astecas e Tlaxcala.

icio
SERVIÇO: Em Salamanca, Praga, abundância.

iclea
ICLÉA: Número de asteroide 286, da série.

icmadofilo
Icmadofilo, o: diz que os animais que habitam locais úmidos, com predileção.

icneumon
ICNEUMON: Inseto Hymenopterans tendo quatro asas e picando como abelhas, sendo suas larvas parasitas de outros
insetos nocivos.

icnita
ICNITA: Fóssil de vestígios.

icno
ICOS: Prefixo que significa, " " impressão digital

ico
ICO: Um tipo de palha, mais útil que lenha para fornos de cozinha.

icol
ICOL: Nome que ocorre no Chile-a pequena baleia.

icor
ICOR: Serosity fétida.

icorrea
ICORREA: Derramamento abundante líquido sanioso.

icotea
XULNAL: Espécie de tartaruga terrestre.

icti
ICTI: prefixo que significa, " " de peixe.

ictino
ICTINOS: Um dos arquitetos do Parthenon.

ictitherium
ICTITHERIUM: Gênero de mamífero carnívoro, pertencente à família das hienas, que viveu na Eurásia e África no
Mioceno Médio e Plioceno precoce.

icuata
ICUATA: Cidade do México no estado de Zacatecas e município de Nochistlán de Mejía.

ida
IDA: Eu enormes montanhas de Creta.

ida
IDA: Filha de Meliseo, mãe de Zeus.

ida
IDA: Asteroide o número 243, da série.

idade
IDADE: Anteriormente, idade.

idaho
IDAHO: Estado dos Estados Unidos

idala
IDALA: Em Marrocos, defesa das fronteiras.

ide
IDE: Madeira da África tropical, alta densidade, usada em construção pesada, pontes e dormentes.

idfu
IDFU: Cidade do Egito às margens do Rio Nilo.

idiazabal
Idiazábal: Queijo gordo feito no País Basco (Espanha), com leite de ovelhas das raças lacha e carranzana.

idilio
IDÍLIO; Composição poética de terna e delicada questão.

ido
GONE: Assistente de linguagem artificial, reformada versão do esperanto.

ido
GONE: Um género de peixe.

ido
IDO: Rastrear a caça no chão com os pés.

idrialita
Idrialita: Mistura de hidrocarbonetos naturais de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, cuja composição parece ser
idêntica para o dimetil-benzo-fenantreno, que cristaliza no sistema ortorrômbico.

idrisi
IDRISI: Primeira dinastia que governou o território do atual Argélia e Marrocos.

idun
IDUN: Escandinava deusa da primavera.

iduna
IDUNA: Número de asteroide 176, da série.

idus
IDEs: Computação romana antiga e eclesiástica, 15 de março, maio, julho e outubro e outros 13 meses.

iembe
IEMBE: cidade na província do Bengo de Angola.

if
SE: Francês ilha ao largo da costa de Marselha.

ifigenia
IFIGÊNIA: Asteroide 112, número de série.

ifinoe
IPHINOE: Na mitologia grega, um do Pretrides.

ifni
IFNI: Território do sudoeste Marrocos, antiga província espanhola.

iga
IGA: Árvore do Brasil.

igigi
IGIGI: Mitologia caldeu, deuses de menor importância, que trabalhou para os Anunnaki e transformou em demônios e
infernal após rebelar-se contra as criaturas.

igil
IGIL: Originários o instrumento musical de Tuvan pessoas curvou-se cadeia de caracteres.

ignorantinos
Ignorantinos: O nome que os membros de uma ordem religiosa fundada no S adoptado pela humildade. XV pelos
portugueses San Juan de Dios e introduzido em França pelo Médicis María.

igor
IGOR; Nome masculino russo.

igorote
IGOROTE: Indígenas de Luzon.

igra
IGRA: Na Colômbia, grande mochila feita de cabuyas.

iguala
É igual a: Ripas de madeira que os maçons reconhecem a planície das paredes ou pisos.

igualama

Igualama: Arbusto da família das leguminosas de folhas com vilosidades. Também igualamilla.

igualapa
IGUALAPA: Município do México, no estado de Guerrero.

iguana del desierto
A iguana do deserto: em México, cachora ou cachoron.

ihram
IHRAAM: Estado de consagração ou Ihram deve encontrar quem realizou os rituais de peregrinação a Meca.

ijagua
IJAGUA: Nome vulgar americano de uma árvore que cresce no Panamá.

ikbala
IKBALA: Nome do escravo do harém, preferido pelo sultão.

ikele
IKELE: Ilha das Ilhas Salomão.

iku
IKU: Madeira da África, utilizada em marcenaria e carpintaria.

il
IL: Símbolo químico para o ilinio, agora chamado Prometheus.

ila
ILA: Amante de Buda.

ilacas
Ilacas: No México, um tipo de omelete feito com milho masa revolta com um molho de tomate de milpa, alho e sal.
Também ilakas.

ilama
Llama: Em Guatemala e México, árvore que produz frutos de um creme com algumas rugas que foi nomeado por
Ilamatecutli, deusa da velhice.

ilamo
ILAMO: No México, um tipo de creme.

ilapo
ILAPO: Cidade do Equador na província de Chimborazo.

ilcha
Ilcha: Antigamente no Chile, uma fêmea que não deu à luz.

ile
ILE: Corpo de cavalaria da Grécia antiga.

ileitis
Ileíte: Patologia, inflamação do íleo do intestino.

ileocolitis
Ileocolitis: Inflamação do íleo e cólon.

ileocolosis
Ileocolosis: Diarreia biliosa.

ileocolotomía
Ileocolotomia: Incisão cirúrgica do íleo e cólon.

ileodicliditis
Ileodicliditis: Patologia, inflamação da válvula íleo-intestino e ileocecal

ileoileostomía
Ileoileostomia: Anastomose cirúrgica entre duas partes do íleo.

ileostomía
Ileostomia: Criação de uma abertura artificial no íleo.

ilerda
ILERDA: nome Roman de Lleida.

ilesita
ILESITA: Brilho vítreo de minério e de cor branca esverdeada, que cristaliza no sistema monoclínico.

iliatenco
ILIATENCO: Município do México, no estado de Guerrero.

ilibatamente
Ilibatamente: com pureza, irrepreensível.

ilibio
ILIBIO: Inseto de Coleoptera que vive nas águas estagnadas da Europa e América do Norte.

ilimba
ILIMBA: Família originária de Tanzânia lamelofonos instrumento de percussão.

ilione
ILÍONE: Filha de Príamo e Hécuba.

ilipula
ILIPULA: Antiga cidade da Andaluzia, que pertencia à região dos túrdulos.

ilitia
ILITIA: Deusa grega de nascimentos e parteiras.

ill
ILL: Rio da França a Alsácia, afluente do Rio Reno.

illa
ILLA: Yew, pedaço de cerâmica ou pedra pequena e plana.

illano
ILLANO; Município espanhol na província das Astúrias.

illapa
ILLAPA: Inca Deus da tempestade.

illas
ILLAS: Município espanhol na província das Astúrias.

illinois
ILLINOIS: Estado dos Estados Unidos. UU.

illinolis
ILLINOIS: Estado dos Estados Unidos.

ilmatar
ILMATAR: Asteroide número 385, da série.

ilmen
ILMEN: Lago da Rússia no Oblast de Novgorod.

ilmenita
Ilmenita: Titanato férrico que cristaliza-se no sistema trigonal, romboédrica classe.

ilo
OIT: província e cidade do Peru, do departamento de Moquegua e região.

ilo
OIT: Rei de Troy, filho de Tros e a ninfa Calírroe (desambiguação).

iloca
ILOCA: Vila costeiro Chile, localizada na comuna de província Licantén e Curicó, na região de Maule.

ilomba
ILOMBA_ na África, a árvore de noz-moscada.

ilorci
ILORCI: População de hispânicos velho, onde foi derrotado Cneo Cornelio Escipión.

ilota
HILOTAS: Escravos dos antigos espartanos.

ilsa
ILSA: Número de asteroide 249, da série. Também chamado de Ilse.

ilu
ILU ou ILU: tambor popular brasileiro da madeira usada nas províncias de Pernambuco e Ceará.

iluro
ILURO: Antigo nome de Mataró.

ilvaíta
Ilvaite: Sorossilicato não contendo nenhum alumínio em sua fórmula com cátions ferro e cálcio e impurezas de
magnésio e manganês, que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

ima
IMA: Um género de insectos coleópteros da América tropical.

ima
IMA: Cidade de Angola na província do Uíge.

ima
IMA: Cidade de Angola na província do Uíge.

ima
IMA: Significado do sufixo latino, " o inferior ".

imaan
EEMAAN: Ímã, eman e crença em seis artigos de fé islâmica,

imaginaria
Imaginário: Um soldado em cada vela de empresa por turno durante a noite.

imam bayildi
Imam bayildi: cozinha turca, consistindo de berinjela prato cheio com sua polpa, cebola e tomate, que pode ser
adicionada, arroz, especiarias e ervas aromáticas.

imari
IMARI: Porcelana japonesa decorado com colorido e desenho de flor.

imbros
IMBROS: Ilha da Turquia do mar Egeu.

imbundo
IMBUNDO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

imhullu
IMHULLU: Arma que Deus babilônico Marduk usa para destruir o Tiamak.

imi
IMI: Medida para agregados usados em Ulm.

imina
IMINA: Composto derivado da amônia.

imira
IMIRA: Alta densidade do Brasil utilizada em instrumentos musicais e madeira carpintaria exterior.

imogiri
IMOGIRI: Na Indonésia, real cemitério deles, os líderes de alguns Estados.

imogolita
IMOGOLITE: Minério do tipo de filossilicatos, chamado grupo de minerais de argila, que cristaliza no sistema
monoclínico.

imon
IMON: município de Guadalajara.

imperar

PREVALECER: Domine algo em um lugar ou um tempo.

imperial
IMPERIAL: Moeda de ouro da Rússia com valor de 10 rublos e equivalente a 47 quilos e 10 torneses de salário.

impetra
IMPETRA: Licença, permissão.

impidieron
Eles impedidos: prevenir a forma de conjugação do verbo. Antônimo de impedir é facilitar. Antônimo de impedido é
facilitada.

implao
IMPLAO: Em Salamanca, inflado, inchados.

impotable
Não TRATADA: Quem é que não pode beber.

impótico
Impotico, ca: na República Dominicana, nojento, déspota.

impundulu
IMPUNDULU: a criatura mitológica no folclore das tribos da África do Sul.

in
IN: Símbolo químico do índio.

in
IN: Sigla inglesa de polegada.

ina
ONA: Polónia rio que flui através de Stettin.

inabu
INABU: De Ave 40 cm. da família da plumagem amarelo Tinamus, avermelhada com listras pretas, que vive na América
do Sul.

inaco
ÍNACO; Deus Rio da Argólida, filho de oceano e Tétis, rei de Argos, da dinastia Inaquida.

inambu
INAMBU: Ave semelhante a codorniz.

inamui
INAMUI: Madeira usada em carpintaria, também chamado de louro branco Brasil e Guianas.

inania
INANIA: Qualidade de fútil.

inanna
INANNA: Na mitologia suméria, deusa do amor e da guerra e protector da cidade de Uruk.

inara
INARA: na Mitologia hitita, deusa dos animais selvagens da estepe, filha da tempestade Deus.

inari
INARI: Deusa japonesa de arroz.

inceborg
INCEBORG: Asteroide o número 391, da série.

incidir
INFLUÊNCIA: Na medicina, fazer uma incisão ou corte-registo, sinais de gravação em metal ou pedra.

incuso
MESMO: Cunhar medalha cujas faces são ocas e o alívio da mesma.

inda
INDA: Ainda, ainda.

indagar
Investigar: Descobrir algo fluindo. PS: Os colaboradores que, talvez por falta de tempo, limitada, nomeadamente a
repetir significados, em vez de remexer entre as palavras do povo, para fazer nosso dicionário aberto e colaborativo
mais lúcido, proponho para rever a página CRUC IGRAMAS CRUCIVAL (n º 1 em cultura), vai ter uma série de novas
palavras e talvez alguns usá-los para esta colaboração. Esta página é feita pelo FERNANDO e FEDE. Eu encorajo
todos!.

indé
Inde: Município do México, no estado de Durango.

indiana
INDIANA: Estado dos Estados Unidos. UU.

indias vestidas
Vestida de porco: preparação, com base em um enchimento de comida, geralmente de flores, abóbora, estratificação
ou à milanesa, consumido como aperitivo ou hors d'oeuvre. Também vestidos de índios.

indicador
INDICADOR: Músculo Extensor do mesmo dedo indicador e o dedo indicador.

indicador
INDICADOR: em telegrafia, a mão apontando os sinais transmitidos pelo fio do comunicador.

indicador
INDICADOR: Pássaro da África, alpinista, fazendo muitos guerra sobre as abelhas, comendo seu mel.

indican
Indicana: em química, substância incolor que é encontrada em quase todas as plantas que obtém o azul índigo. É
também na urina.

indicolita
Indicolite: Silicato, pertencente ao género do Turmalina e compreendido no tipo de turmalinas ferromagnesicas.

indilgar
INDILGAR: Verificar a água de irrigação por sulcos vários ao mesmo tempo.

indina
INDINA: pó formado pela ação de cáustica o cloreto de potássio, ou do calor, sobre a isatida.

indino
Indino, at: no Equador e Porto Rico, avarento, miserável.

indio lucero
Lucero indiano: peixe com corpo vermelho e a cabeça, que é capturadas durante todo o ano no Golfo do México.

indra
INDRA: Grande Deus hindu, principal divindade védica.

indumento
VESTUÁRIO: Em botânica, um conjunto de pelos, glândulas, escamas, etc., cobrindo a superfície de vários órgãos da
planta.

indusio
INDUSIO: Nas plantas, pteridófitas, estrutura de proteção, por meio de membrana, que apresentou aos soros em
algumas espécies.

industria
INDÚSTRIA: Asteroide número 389, da série.

ineo
INEO, r: sufixo formando adjetivos indicando origem, semelhança ou participação.

inequivalvo
Disse que INEQUIVALVO, VA: são moluscos que possuem conchas desiguais.

inesita
Inesita: Inosilicates de dupla-hélice sem cálcio de alumínio e manganês, hidroxiladas e hidratado, cristaliza no sistema
com impurezas de ferro, magnésio, alumínio e potássio, que cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal.

infanate
Infanate, ta: na República Dominicana, sem vergonha.

infando
INFANDO: Horrível, causando terror.

infando
INFANDO: Horrível, causando terror.

infernillo
FERROS: Kitchenette, aparelho com lâmpada de álcool.

infierno
INFERNO: Coloquialmente, sofrendo ou grande desconforto.

infirme
ENFERMOS: Fraco, Alves, inválido devido a doença ou idade avançada.

infusar
INFUSAR: Salamanca, inspirar, incutir.

inga
INGA: tropical leguminosas árvore da família do mimosaceae.

inga
INGA: pirita, pedra.

inga
INGA: Cidade de Angola na província do Uíge.

ingaru
INGARU: Madeira de África usada em esculturas e artesanatos.

inge
INGE: Nome de vários reis da Suécia e Noruega do S. XI e XII.

inglete
ESQUADRIA: Ângulo de 45 °, que, com cada uma das pernas é a hipotenusa do bisel.

inglete
ESQUADRIA: O chanfro de uma régua de energia.

ingo
INGO: Cidade de Angola na província do Uíge.

ingón
Today, at: No Equador e com desprezo, Indígena de la Sierra que não falam inglês bem.

ingwelde
INGWELDE: Asteroide o número 561, da série.

inio
INIO: Occiput.

injera
INJERA: Pão liso muito fino, assemelhando-se a um crepe, base de qualquer refeição etíope.

injera
INJERA: Pão liso muito fino, assemelhando-se a um crepe, base de qualquer refeição etíope.

injuncia
INJUNCIA: Salamanca, junça, uma planta herbácea de caule triangular que cresce em locais úmidos.

injunciar
INJUNCIAR: Em Salamanca, amarre alfaces, assim que suas filhas interiores do descorante. com injuncia ou junça.

inmoral y amoral
IMORAL e AMORAL: é imoral, é contra os morais e bons costumes e amoral é desprovida de sentido da pessoa moral.

inn
INN: Rio da Áustria, Suíça e Alemanha afluente do Rio Danúbio, também chamado de Eno.

ino
INO: Filha de Cadmo e Harmonia.

ino
INO: Asteroide o número 173, da série.

inocencio
INOCENTES: Nome do sexo masculino.

inoceramo
INOCERAMO: Um gênero de moluscos lamelibrânquios fósseis que são do Triássico ao Cretáceo e têm a casca
inequivalve.

inositol
INOSITOL: Substância orgânica essencial para o metabolismo das gorduras.

inque
UNBREAKABLE: Medição Linear correspondente ao comprimento de 981 linhas do Japão.

inri
Nota de afronta.

inro
INRO: caixa que tradicional japonês usado para guardar objetos pequenos.

instinción
INSTINCIÓN: Município espanhol da província de Almeria.

intelia
Intelia: na República Dominicana, a barbárie pela inteligência.

interamnia
Interamnia: Número de asteroide 704, da série. -(Interamnia com eu, letras maiusculas).

interquedencia
Interquedencia: Na República Dominicana, que é inconveniente.

intil
INÚTIL: Ásia para uso em torneamento de madeira, mobiliário e artigos esportivos.

intina
INTINE: Membrana interna ou uma cobertura de granulado de parede de pólen.

intron
INTRÃO: Fragmento de DNA que não é capaz de expressar-se na forma de proteína.

intron
INTRÃO: Fragmento de DNA que não é capaz de expressar-se na forma de proteína.

inugami
Inugami: Na mitologia japonesa, é usar um espírito animal para realizar uma vingança.

inuit
INUIT: Esquimós; indígenas que habitam a região ártica da América do Norte e Gronelândia.

invaginación
INVAGINAÇÃO: Retração interna de uma camada de membrana ou célula. -

invertina
INVERTIN: Diástase produzido pela secreção da levedura, e cujo efeito é o hidrato e transformar a sacarose antes da
fermentação alcoólica todos.

inyere
INYERE: Madeira de w. África usada em marcenaria.

inyo
INYO: No Condado dos Estados Unidos. UU. , na Califórnia.

inyoita
INJONITA: Minério do tipo de boratos, do grupo dos minerais inderita; Neso triborato de cálcio muito hidratado, que
cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

inyoíta
Injonita: Neso-triborato de cálcio hidratado muito cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

iñuelo
INUELO: em ribera del Duero, fileira de cepas.

io
IO: Satélite de Júpiter.

io
IO: Asteroide n º 85 da série.

iodama
IODAMA: Sacerdotisa de Atena.

iolanda

IOLANDA: Asteroide o número 509, da série.

iolao
IOLAO: Filho de Íficles e Automedusa e sobrinho de Hércules, também chamado de Iolaus.

iole
IOLE: gênero de aves aves originalmente dos trópicos a isto da Ásia para a Indonésia.

iole
IOLE: Filha de Eurito, rei da Ecalia.

iolita
IOLITE: Silicato de alumínio, ferro e magnésio.

ion
ÍON: Átomo ou grupo de átomos, que, por perda ou ganho de um ou mais elétrons, adquire carga elétrica.

ion
ÍON: O ancestral mítico jônios, também chamado de Jon.

ionona
IONONA: Substância química; isomera cetona do cheiro do violeta, usado em perfumaria.

iord
Senhor: Na mitologia nórdica, mãe de Thor.

iota
IOTA: Gelificação agente extraído de um tipo de algas vermelhas.

iota
IOTA: Letra do alfabeto grego.

iowaíta
Iowaita: Hidratado básica Cloreto de magnésio e ferro, que cristaliza-se no sistema classe escalenoedrica hexagonal
trigonal.

ipa
IPA: No Peru, espécie de oco de cana, particularmente abundante na Amazônia.

ipel
IPEL: Rio da Eslováquia, afluente do Rio Danúbio.

ips
IPS: Um género de insectos coleópteros, clavicornios, vivendo sob a casca das árvores.

ipsi
IPSI: Peixes comestíveis do Lago Titicaca.

ir
GO: Símbolo químico do irídio.

iraca
IRACA: Palm usado para tecer chapéus.

iracaba
IRACABA: árvore americana similar da Figueira, mas cujo fruto é semelhante ao Parlamento Europeu de PERA.

irad
IRAD: É bíblico, filho de Enoque.

irade
IRAD: Decreto de um sultão.

irado
IRADO, DA: Anteriormente, pistoleiro.

iran
Irã: País do Médio Oriente.

irapuato
IRAPUATO: Município do México, no estado de Guanajuato.

irayol
IRAYOL: Em Honduras, jagua, árvore intertropical.

irbis
IRBIS: Neve Pantera.

irebo
IREBO: Madeira de w. África, Brown, usado em marcenaria, também chamada, bodo " "

iregua
IREGUA: Rio de La Rioja, um afluente do rio Ebro.

irenaea
Irenaea: Número de asteroide 794, da série. -(Irenaea com eu, letras maiusculas).

irene
IRENE: Asteroide o número 14 da série.

irene
IRENE: na mitologia grega, deusa da paz e da riqueza, filha de Zeus e Têmis e um de três horas.

ireneo
Ireneu de Lyon: Um dos pais da igreja.

irenismos
IRENICS: Atitude pacífica e conciliadora. IRENISMO: Plural de irenics.

iribu
IRIBU: Abutre americano.

iriburubicha
IRIBURUBICHA: Variedade da iribu, que supera todos os outros por sua beleza e superioridade.

iricro
IRICRO: Inseto de Coleoptera pentamerous, da família dos carabids, cujo espécie típico é encontrado na América do
Norte.

iris
ÍRIS: Disco membranoso e colorido olho de vertebrados e cefalópodes, em cujo centro está o aluno.

iris
ÍRIS: Filha de Taumas e Electra, mensageiro dos deuses.

iris
ÍRIS: Asteroide n º 7 da série.

irish coffee
Café irlandês: bebida alcoólica café, whisky e chantilly, que às vezes é servido como sobremesa.

irish stew
Guisado irlandês: guisado de cordeiro com batatas.

irkalla
Irkalla: Mitologia babilônica, é o submundo que não se torne.

irma
IRMA: Número de asteroide 177, da série.

irmgard
IRMGARD: Asteroide número 591, da série.

irmintraud
Irmintraud: Número de asteroide 773, da série. -(Irmintraud com eu, letras maiusculas).

iro
IRO: Planta que produz um amarelo palha, que ele usa cabanas de telhadura de pata.

iro
IRO: Moluscos Lamelibranquio.

iro
IRO: Nome da enguia do lado português do Minho.

irolo
IROLO: Cidade do México, no estado de Hidalgo e Tepeapulco município.

irona
IRONA: Acetato de dar perfume para Lily.

irori
IRORI: Lareira submersa, tradicional no Japão, é usada para aquecimento em casa e cozinhar.

irr
TIR: Taxa interna de retorno.

irsa
IRSA: Asteroide número 351, da série.

irse la olla
Deixar o POTE ou ir para ALGUÉM LA OLLA: discurso verbal do que em Espanha e coloquialmente significa, ir de
cabeça; perturbar você é a razão.

iru
IRU: Mahua, madeira da Oceania.

iruto
IRUTO: Em Salamanca, eu eructo.

is
IS: Antiga cidade da Caldeia.

isa
ISA: Dança Canárias.

isaac
ISAAC: Patriarca bíblico, filho de Abraão e Sarah.

isabela
ISABELA: Asteroide o número 210, da série. Também Isabelle.

isabelo
Alexandre ISABELO: Disse de um cavalo, cor pérola.

isacar
ISSACAR: Um dos filhos de Jacó.

isan
ISAN: Primeiro mês do calendário caldeu.

isar
ISAR: Rio da Baviera que nasceu no Tirol, passando por Munique e é um afluente do Rio Danúbio.

isara
ISARA: Asteroide número 364, da série.

isarco
ISARCO: Rio da Itália, um afluente do rio Adige.

isasa
ISASA: Hiniesta, vassoura, planta.

isatida
ISATIDA: Corpo resultantes tornando redutores de ato, tais como ácido sulfúrico, sobre a Isatina.

isatina
ISATINA: substância que é obtida o indigo, submetendo esta planta para a ação do ácido nítrico.

isauria
ISÁURIA: Antiga região da Ásia menor.

isbaal
ISBAAL: Rei de Israel, filho de Saul.

ischia
ISCHIA: Italiana ilha localizada na Baía de Nápoles.

iseo
Iseo: Um dos oradores dez sótão.

iset
ISET: Rio da Sibéria, afluente do Rio Tobol.

ishjuá
Ishjua: Em México, língua de vaca, espécie do género Rumex da família da poligonaceas.

ishkur
: Em sumério ISHKUR mitologia, Deus das tempestades e chuvas dos pastores.

ishtaran
: Em sumério IŠTARAN mitologia, Deus da justiça e divindade local de Der.

ishuet
Ishuet: No México, pataxete, feijão grande, plana-

isia
ISIA: Pressa ou velocidade.

isidudu
ISIDUDU: Prato típico da culinária sul-africana, preparado como pap ou mingau.

isimud
ISINU: Mensageiro de Deus da antiga Mesopotâmia, conhecido por ter duas faces.

isio
ISIO, SIA: A partir de Isos, na Cilícia a antiga.

isipo
ISIPO: Na Argentina, planta da família da convulvulaceas.

isis
ISIS: asteroide número 42, da série.

isla flotante
Ilha flutuante: doce muito variada, preparação, com base no pão ou merengue flutuando em um molho doce.

islaya
Islaya: Planta de folhas verdes redondas com espinhos nas margens, aglomerado e flores de frutos comestíveis.
Também islay.

islero
ISLERO: Nome do touro de gado de Eduardo Miura que corneó mortal para o toureiro Manolete.

ismael
ISMAEL: Filho de Abraão e Agar.

ismenia
Rafael: Série asteroide 190.

iso
ISO: River de La Coruña, afluente do rio Ulla.

isoáxico
Isoaxico, ca: que tem os mesmos eixos.

isobafia
Isobafia: Estado de um corpo que reflete apenas uma cor do espectro.

isobriado
Isobriado, da: que floresce e se desenvolve da mesma forma por ambos os lados.

isocicutina
Isocicutina: Alcaloide líquido de isômero do coniine.

isocoria
Isocoria: Igualdade no tamanho de dois alunos.

isocristas
Isocristas: Hereges do s meados. Eu vi que eles defenderam o erro que os justos depois da Ressurreição será igual a
Jesus Cristo.

isocubanita
Isocubanita: Eu simples enxofre, ferro e cobre, com impurezas de zinco, que cristaliza no sistema isométrico e
hexoctaedrico.

isodáctilo
Isodactilo, o: com os dedos mesmos.

isoeteas
Isoeteas: Família de plantas Criptógama vascular que crescem na região dos lagos.

isoeugenol
Isoeugenol: Corpo de isômero do eugenol.

isogamia
Isogamia: Reprodução de Dimera por copuladores zoosperos de caráter homogêneo.

isolda
ISOLDA; Asteroide número 211 da série.

