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Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

isolueshita
Isolueshita: Vários óxido de nióbio, lantânio e sódio que cristaliza no sistema isométrico, classe hexaoctaedrica.

isometria
ISOMETRIA: Mede a igualdade.

isometrico
ISOMÉTRICO, CA. Apresentando a isometria.

isonzo
ISONZO: Rio da Eslovénia e a Itália, que deságua no Golfo de Trieste.

isódomo
Isodomo: Em alvenaria, epíteto receber equipamento de bancas em que os cursos de pedra são de igual espessura.

isófilo
Isófilo, o: aplicam-se às plantas que têm folhas iguais.

ispacle
ISPACLE: No México, planta que serve como remédio para os olhos.

ispagul
ISPAGUL: Planta da Índia cujas sementes contêm muita mucilagem.

ispagul
ISPAGUL: Planta e a Índia, cujas sementes contêm muita mucilagem.

ispiorno
ISPIORNO: Em Salamanca, espécie de vassoura.

isquexis
ISQUEXIS: Retenção ou supressão do fluxo ou derramamento.

istab
ISTAB: É mal definida desde que é Ixtab

istab
ISTAB: Deusa maia de suicídio.

istacayota

ISTACAYOTA: No México, variedade de abóbora.

istalsuchitl
Istalsuchitl: No México, xoba, branca flor guia para a família do boraginaceas.

istaxonot
Istaxonot: Em México, fungo cazahuate ou cazaguate.

istria
ISTRIA: Número de asteroide 183 da série.

isuate
ISUATE: Espécie de palmeira mexicana.

iswatl
Iswatl: No México, papatla, erva da família da heliconiaceas.

ita
ITA: Aeta, indígena para as Filipinas.

itaca
ITHACA: Reino de Ulisses.

itacolumita
ITACOLUMITA: Pedra da luz-cor e bastante elástico, que é na criação de diamantes do Brasil.

itai
ITAI: General do exército do rei David.

italia
Itália: Asteroide o número 477, da série.

itapa
ITAPA: Na Bolívia, um conjunto de canoas que, juntos, formam uma jangada.

itatin
ITATIN: Indígenas da Bolívia, que vivia entre os rios Honama e branco.

itenez
ITÉNEZ: Rio da bacia do Amazonas, também chamado de Guaporé.

iteru
ITERU: Antigo nome egípcio do Rio Nilo.

itsmio
ITSMIO: Rei da Messênia, sucessor de Glauco.

itzaj
ITZAJ: Família de Maia Indígena da Guatemala.

itzá
ITZA: Aldeia indígena que viveu na Península de Yucatan presente.

itzebos
ITZEBOS: Japão moeda que vale um quarto de um copango.

itztonchichitzi
Itztonchichitzi: No México, pretinha.

iva
IVA: Planta da família Labiatae.

ixguá
Ixgua: Um tipo de bolinho ou panqueca de milho moído.

ixiolita
Ixiolita: Nome que é dado a uma tantalita da Finlândia. -É um complexo óxido pela distribuição desordenada de cátions.
-Em sua composição, bem como tântalo, como uma maioria e manganês, são ferro, tungstênio, nióbio ou escândio.
-Cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

ixjuá
Ixjua: No México, carne, ervas da língua poligonaceas.

ixodes
IXODES: Gênero de corpo rígido de carrapato da família ixodidae.

ixtab
IXTAB: Deusa maia de suicídio.

ixtlahuacán
IXTLAHUACÁN: Município do México, no estado de Colima.

ixucari

Ixucari: No México, eu ensopado de milho preparado pelos huicholes de Jalisco e Zacatecas.

iza
IZA: na Germânia, prostitua.

izanagi
Izanagi: Divindade nascida das sete gerações divinas na mitologia japonesa e Xintoísmo.

izanami
Izanami: Deusa da criação e da morte na mitologia japonesa e Xintoísmo.

izard
IZARD: E.U., no Condado de Arkansas.

izarza
IZARZA: Conselho de Navarra em Bernedo município.

izozogia
Izozogia: A única espécie do género botânico pertencente à família dos zygophyllacae

izquierda
ESQUERDA: Um conjunto de pessoas que professam ideias reformistas ou, em geral, não conservador.

iztacalco
IZTACALCO: Município do México, o estado da cidade do México.

iztapalapa
IZTAPALAPA: Município do México, o estado da cidade do México.

iztaquilit
Iztaquilit: No México, quintonil, gramíneas anuais.

izu
IZU: Aldeia da região de Navarra, o município de Cendea Olza-dependente.

íllar
ÍLLAR: Município espanhol da província de Almeria.

j
J: carta que anteriormente se elevaram a T, Holanda.

ja
JA: Letra do alfabeto árabe.

ja
JA: Trombeta chinesa.

jaaja
Eres: Certas árvore dos negros do país.

jaaroba
Jaaroba: Uma espécie de faseola do Brasil, cujas raízes são comestíveis.

jaba
Jabá: Na América, quadro de clubes cheio de pedras que é colocado na água, nas margens dos rios, para evitar a atual
roer o banco.

jabalcón
MOVEIS: Na Colômbia, ravina.

jabalina
Lançamento de dardo: Javali feminino.

jabañón
Jabanon: Na Germânia, mouse.

jabao
JABAO: Pessoa de pele branca e cabelo encaracolado.

jabarda
Jabarda: Salamanca, lã do saya é suficiente, não tingidos.

jabarís
Jabaris: javali, como quadrúpede da América.

jabatra
Jabatra: Espécie de garça americano.

jabear
JABEAR: em Guatemala, roube com mana.

jabebineta
Jabebineta: Um tipo de traço que se reproduz nas costas do Brasil.

jabeblneta
Jabeblneta: Uma espécie de faixa que é pescada fora da costa do Brasil.

jabega
Sena: Grande rede, composta de um floco de neve e duas bandas, que é usado para a pesca e ao longo de seu
comprimento, passando de cem braças e por seu peso, requer grande habilidade e força em sua gestão.

jabelar
Jabelar: Na Germânia, entendo, sei.

jabetada
Jabetada: Salamanca, navajada.

jabetazo
Jabetazo: Salamanca, camuflado.

jabeto
Jabeto: Pequeno crustáceo largo da costa senegalesa.

jabichuelino
Jabichuelino, Nd: família, criança.

jabilla
JABILLA: Plantar uma árvore de grande porte, típica das terras quentes, que geralmente é usado para a decoração de
praças e jardins.

jabladera
Jabladera: Artes e ofícios, spokeshave.

jablanchinería
Jablanchineria: Na República Dominicana e, comumente, fale.

jablanchino
Jablanchino, Nd: na República Dominicana, falador.

jabnco
Jabnco: Boca cesta redonda estreita que é feito de vários juncos e canas.

jabnticaba
Jabnticaba: grande árvore do Brasil.

jabo

Jabo: Palencia e familiarmente, pá com lavadeiras batendo a roupa limpa e gastar menos sabão e pela alusão é
tomado também pela surra de varas.

jabonada
E sabão: No México, repreensão.

jabonera
Saboneteira: planta herbácea família do vitolaceas.

jabonero
SABÃO: Nome que se refere a várias espécies de peixes, cor marrom acinzentada que vive em águas rasas

jaborandina
Jaborandina: Alcaloide extraído das folhas do jaborandi.

jaborina
Jaborina: Pilocarpina de isomera de banco de dados, desenhada assim deixa o jaborandi.

jaborosa
Jaborosa: Planta Solanum próprio México e América do Sul.

jabota
Jabota: Nome do jaboti vulgar feminino brasileiro.

jaboticaba
Jaboticaba: Nome comum para que dado no Brasil a várias espécies de Myrtaceae fruteiras muito saborosas e
comestíveis.

jabotí
Jaboti: Nome vulgar brasileiro de uma espécie de tartaruga terrestre.

jabón
SOAP: Argentina República, de susto.

jaburandiba
Jaburandiba: Árvore de Brasil, cujas folhas se submeter a uma excelente doenças específicas do fígado.

jabutra
Jabutra: Um tipo de Heron da América.

jaca
Jaca: No México, a árvore de fruta-pão.

jacacail
JACACAIL: A cotovia Brasil.

jacalon
Barraco: No México, galpão.

jacalon
Barraco: Telhado que sai da parede e serve como abrigo da chuva.

jacaminca
Jacaminca: Nome vulgar brasileiro de uma planta herbácea de pequenas hastes.

jacana
JAÇANÃ: ave que habita a zona tórrida da América do Sul e do Caribe, permanecendo em áreas alagadas.

jacanápero
Jacanapero: Uma espécie de macaco indígena das ilhas de Cabo Verde.

jacaniacirl
Jacaniacirl: Espécie de corvo do Brasil.

jacaniar
Jacaniar: Gênero de aves da família da cuneirrostros, que vivem na América tropical de escalada.

jacapani
Jacapani: em ornitologia, espécie de papagaio muscivoro.

jacapo
JACAPO:-Grama do Brasil.

jacapucasro
Jacapucasro: Árvore do Brasil, que produz uma porca oleosa.

jacapucayo
Jacapucayo: Planta mirtacea da América tropical, cujo fruto é do tamanho de uma cabeça humana.

jacara
JACARA: Coloquialmente, mentir, mentir.

jacaracia
Jacaracia: Planta espinosa do Brasil.

jacaratinga
Jacaratinga: Planta mirtacea do norte do Brasil e o fruto desta planta.

jacare-arú
Jacaré-aru: Arbusto brasileiro da bacia amazônica.

jacareto
Jacareto: Espécie de crocodilo.

jacaré-arú
Jacaré-aru: Arbusto brasileiro da bacia amazônica.

jacarilla
JACARILLA: Município espanhol na província de Alicante.

jacarini
Jacarini: Um tipo de pássaro no Brasil.

jacaro
JACARO: Prepotente, valentão.

jacativa
Jacativa: Árvore do Brasil que uma fruta, como limão.

jacatupé
Jacatupe: Planta vegetal que abunda no Brasil.

jacea
Jacea: Gênero dos centauros da família Asteraceae.

jaceínas
Jaceinas: Tribo botânico composto.

jacernadar
Jacernadar: Salamanca, áspero árvore assim que ele seca.

jacha
Jacha: Na República Dominicana, dente grande.

jachado
Jachado, da: em Honduras, disse que é quem tem o rosto alguns chirlo ou cicatriz.

jachar
Jachar: Na Germânia, liga, queimar.

jachi
JACHI: Em Bolívia, farelo, farelo.

jachi
JACHI: Em Bolívia, farelo, farelo.

jachipén
Jachipen: Na Germânia, comida, festa, festa.

jachnun
JACHNUN: Cozinha israelita, prato tradicional geralmente preparado como café da manhã.

jaci
JACI: Salamanca, obter.

jaci
JACO: em Salamanca, obter.

jacintias
Hyacinthia: Festivais comemoradas os lacedemônios em honra de Apolo.

jacinto
Jacinto: Nome do sexo masculino.

jacio
Jacio: Calma chicha que segue um temporário.

jackson
JACHSON: Condado dos Estados Unidos, no Alabama.

jackson
JACKSON: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

jacnaacrangra
Jacnaacrangra: Planta e Brasil, cujas folhas produzem a mesma coceira que urtiga.

jaco
JACO: Pássaro de videira que vive na África domável, dócil, inteligente e afetuosa com seu dono.

jacobea
Jacobino: Subgênero das plantas senecionideas.

jacobeastro
Jacobeastro: Subdivisão das plantas do género jacobino.

jacobebide
Jacobebide: Subdivisão das plantas do género jacobino.

jacobino
JACOBINO; Defensor exaltado de ideias revolucionárias e radicais.

jacoblta
Jacoblta: Nome de uma seita cristã monofisita, admitindo-se não em Jesus Cristo, ao invés de uma única natureza.

jacobo
JACOBO: Moeda de ouro, cunhada na Inglaterra, o equivalente a 14 libras e 10 torneses de salário.

jacobsita
Jacobsite: Vários óxido de ferro e manganês, com impurezas de zinco, que cristaliza no sistema isométrico, classe
hexoctaedrica.

jacocies
Jacocies: Os índios de Paraguai que constituem uma nação Bárbara.

jaconta
Jaconta: Na Bolívia, um tipo de ensopado de carne, raiz legumes e frutas.

jacopín
Jacopin: Espécie Tentilhão-montês, que vive nas florestas da América.

jacote
Jacote: Na América, jobo, árvore.

jacra
Jacra: Um tipo de açúcar que normalmente é obtido a partir de vinho de palma ou de coco.

jactara
Você se gabar. No passado, falência, perda ou danos.

jactán
Jactan: Medida de comprimento usada no Guiné.

jacuano
Jacuano: Árvore gumifero da ilha de Madagáscar.

jaculación
Jaculacion: Jogo antigo que foi o lançamento com a mão e na medida do possível, qualquer projétil.

jacular
Jacular: No passado, atirar, atirar, atirar.

jacuratú
Jacuratu: Ave que habita as florestas do Brasil.

jacutaga
Jacutaga: Primeiro os dois eunucos encarregado de guardar o tesouro do sultão.

jadarita
Jadarita: Silicato de hidróxido sódio, lítio e boro, que cristaliza no sistema monoclínico.

jadeíta
Jade: Silicato aluminicosodico que cristaliza no sistema monoclínico

jadete
Jadete: Em Aragão e ruralidade, pequena enxada.

jadón
Jadon; Em Aragón e ruralemente, enxada.

jafet
JAFÉ: Filho de Noé.

jagaarondo
Jagaarondo: Felido mamífero do Paraguai.

jagayampa
Jagayampa: Instrumento autophonus de índios asiáticos que usá-lo em festivais.

jagna
Jagna: Fruto da figura da jachali do cone, amarelo e casca lisa designados com fotos roofi.

jagoaruca
Jagoaruca: Brasil Animal muito semelhante a um cão.

jagoirana
Jagoirana: Acacia brasileira que tanto abunda em Pernambuco onde o arquivo de log é usado para construir gamellas.

jagua
Jagua: Areia ferruginosos que permanece no fundo da depressão de lavar em ouro.

jaguacati
Jaguacati: Uma espécie de Martim-pescador.

jaguarundi
ONÇA: Na Argentina, jaguarundi e jaguatirica.

jahivé
Jahive: Na Germânia, amanhecer.

jai
JAI; No jargão, mulher jovem e atraente.

jaiba
Caranguejo: No México, alguém inteligente, lista, marrullera.

jaibana
JAIBANÁ: Warlock.

jaimiqui
JAIMIQUI: Árvore de Cuba, semelhante a acana, de forte amarelo acastanhado e madeira não é muito bom para o uso
ao ar livre, também chamado de almiquí.

jain
Junior: Peixe sem escamas que são educadas nas proximidades de Niceia.

jainismo
Jainismo: Doutrina que se originou na Índia que surgiram no século VI a. (C). por Majavira.

jaioi
Jaioi: Peixe sem escamas da periferia de Nicea.

jaire
Megamision: Linha curva torna uma peça que tem que se juntar com outro.

jaita
Alberto: No Chile, provocando, go, avomo.

jaja
Haha: na República Dominicana, mesquinha.

jaksapuo
Jaksapuo: No México, ojite, frutos globosos.

jakuns
Jakuns: Os indivíduos de um povo que habita a Península Malaia.

jal
JAL: em germania, Binder.

jala
CHALÁ: Especial trançado pão comido no Shabat e as festas judaicas, com excepção da Páscoa.

jalaiidrino
Jalaiidrino: Palomo.

jalandrino
Jalandrino: Palomo.

jalao
Jalao: Na República Dominicana, magro, doente, fraco, cansado.

jalapao
Jalapão: Euforbiacea planta espontânea cresce no Brasil e é usado como um laxante em icterícia, hidropesias e
cólicas.

jalares
Você jalares: na Germânia, os calzones.

jalatzi
Jalatzi: Planta arvense semelhante a malva, com flores roxas.

jale
TRAÇÃO: Medida para líquidos da Inglaterra que contém 8 cervejas do país e corresponde a 2 azumbres de Castela.

jaleb
Jaleb: Em roedores herbívoros de México, PACA.

jales
Rejeitos: No México, lugares de torresmos.

jalmar
JALMAR: Salamanca, instruir um bastante irritante e desagradável.

jalón
Marco: Município espanhol na província de Alicante.

jalpaíta
Jalpaite: Eu sulfureto de prata com um pouco de cobre metálico e impurezas de ferro que cristaliza-se na tetragonal
dipiramidal sistema e ditétragonal.

jaltomate
Jaltomate: Fruta selvagem pequena em forma de bola, de família de asa das solanáceas.

jaludre
JALUDRE: Salamanca, qualquer substância semi-sólida, de consistência gelatinosa; Matéria pegajosa.

jaluza
JALUZA: Em Murcia, fome, gazuza.

jamacarao
Jamacarao: Fig. espécie americana.

jamacuquiaca
Jamacuquiaca: No México, cacate, frutos comestíveis.

jamal
Jamal: Peixe muito grosso do Egito.

jamanela
Jamanela. No passado, comida, comida.

jamanelo
Jamanelo: no passado, sala de jantar.

jamaquión
Jamaquion: Na República Dominicana e maneira vulgar, apertando forte.

jamava
Jamava: Um tipo de tecido rico da Índia. -Também jamavas.

jamán
Nunca: Em México, yaha, árvore genealógica do dileniaceas.

jambalaya
JAMBALAYA: prato típico da culinária cajun.

jambergo
JAMBERGO: Na Extremadura, colchão de palha.

jamboloin
Jamboloin: Árvore indiana, semelhante da Murta.

jamborlier
Jamborlier: Aragão, garçom, garçom.

jambos
Jambos: Fruto da América da magnitude de uma pera.

jameed
JAMEED: Seco iogurte feito com leite de cabra ou ovelha, muito popular na Jordânia.

jamesonita
Jamesonite: Sulfoantimoniuro chumbo e ferro e impurezas de prata, cobre, zinco e bismuto, que cristaliza no sistema
monoclínico e prismático.

jamilla
Jamilla: Óleo de Lee, águas residuais de processo de óleo verde-oliva.

jamis
Jamis: Espécie de tecido de algodão de Levant.

jamo
JAMO: Comestíveis de réptil, muito apetitoso e abundante no vale de Olanchito Honduras.

jamo
JAMO: Árvore, figo prieto de espécies.

jamon con chorreras
Um presunto com folhos: irônica expressão usada para rejeitar o que é considerado excessivo.

jamón
Presunto: Hind perna do porco, curada ou cozido inteiro.

janaca
Janaca: Animal da magnitude de um cavalo e mais gordo do que ele, com cornos torcidos, que vive na África.

janca
JANA: No Peru, disse que torrado grãos de alguns cereais.

janca
JANCA: parte da Cordilheira dos Andes que é gera os 4.800 metros sobre o nível do mar a eles mais íngremes picos
andinos.

jandinga
JANDINGA: Festa pouco séria.

jandiroba
Jandiroba: Planta Brasil emaranhamento como Ivy.

janeiro
JANEIRO: No Equador, capim de planta usado para alimentar o gado.

janga
JANGA: Navio de Chata usado em Portugal para transporte de madeira.

janga
JANGA: Pendurar utensílio usado para preservar os alimentos.

jangac
JANGAC: A Índia de algodão.

jangada
Jangada: Jangada usada no Brasil consiste em cinco troncos fortemente juntos.

jangá
Janga: na República Dominicana, multidão, o número de pessoas ou coisas.

janggu
JANGGU: tambor do relógio, tradicional na Coreia.

jangomas
Jangomas: Índias da magnitude de uma árvore de ameixa.

janina
JANINA: Asteroide número 383, da série. Também Ianina e Yanina.

janipaba
Janipaba: Árvore semelhante à faia e um dos maiores do Brasil.

janjus
Janjus: Uma espécie de caracol ou concha do mar das Índias.

jannequín
Jannequin: Fio de algodão que é trazido do Oriente através de Izmir.

janos
JANOS: Município do México, no estado de Chihuahua.

janta
Janta: Você cônjuge de Isido em Creta.

jantalina
JANTALINA: Um dos alcaloides do ópio.

jantisma
JANTISMA: planta herbáceo anuário, próprio dos EUA

jantoconita
Jantoconita: Arseniosulfuro Natural de prata.

jantopsia
Jantopsia: Doença causada pela visão de icterícia.

jantortita
Jantortita: É um silicato de alumina, de cor amarelada hidratado.

janyar
Khanjar: Omã tradicional, semelhante ao punhal iemenita jambia.

japaconitina
Japaconitina: Alcaloide extraída da raiz de acônito no Japão.

japaipa
Japaipa: Frigideira de fruta ou bolo frito nela.

japarandiba
Japarandiba: Árvore de Brasil cujas folhas são similares em magnitude e o cheiro de rosa.

japecanga
Japecanga: Escalador de liliaceous de planta que cresce espontânea no Brasil.

japo
Japonês: município aragonesa de Quinto de Ebro, escarro, catarro ejetado pela boca.

japurcar
Japurcar: Aragão, misture a água suja.

jaque
Seleção: Penteados de mulheres mais velhas que cobriu metade da frente.

jaques
Jaques: Aragão, disse que são dois lados dos alforjes.

jaraca
Jaraca: Nome de uma cobra da América do Sul.

jaracaepeba
Jaracaepeba; Nome de uma cobra na América do Sul.

jarach
Jarach: Em Marrocos, o imposto predial.

jaracoaipitiuga
Jaracoaipitiuga: Nome de uma cobra da América do Sul.

jarafes
Jarafes: Costas de Goa e Malabar, chamar-lhe isso, que mudam de moedas.

jaragui
Jaragui: Assim chamado os pomares da recreação.

jaraiz
JARAIZ: água armazenada por causa da neve.

jaraiz
JARAIZ: Lagar.

jarama
JARAMA: Rio de Guadalajara e Madrid, afluente do rio Tejo.

jaramo
Jaramo: Wild rabanetes, planta.

jarando
Jarando: Semelhante à candidíase Ave, embora um pouco mais aparecendo em Castela no tempo da azeitona, sendo
um pássaro de passagem.

jararacucu
Jararacucu: Víbora venenosa até 2 m. comprimento.

jarciero
Jarciero: Em Honduras e México, o homem que está envolvida na produção de cordéis e cabuyas.

jardinera
Plantador: Mistas legumes servidos como um prato lateral de salteado ou carne assada, assado de aves de capoeira,
pâncreas bovino de breseadas, etc.

jardo
JARDO: Salamanca e que se refere aos animais, principalmente bovinos, que têm o cabelo vermelho ou preto com
uma mancha branca.

jareta
BOLSA: Goring.

jareta
BOLSA: Náutico, que serve para garantir os morcegos quando as coberturas de tem afrouxado em um temporário.

jaretear
Jaretear: Na República Dominicana, habilmente combinados para atingir um fim específico, um partido político.

jarilla
Arbusto de creosoto: Terebintaceo árvore muito resinosa de Argentina e Chile.

jarinear
Jarinear: Na República Dominicana, harinear, regue.

jarochitos
Jarochitos: Preparação à base de massa de milho recheada com cação frita assada, envolvida em folhas de Tamale.

jarosita
JAROSITE: Mineral do grupo VI, sulfato de minerais; sulfato de potássio e ferro hidratado Basic, que cristaliza no
sistema da trigonal, também chamado de pedra de alúmen ou almagra.

jarota
JAROTA: o Rioja, cerdas grandes.

jarra
JARRO: Medida para fluidos utilizados em quase todos o elevador que contém 20 azumbres de Castela.

jarra
JARRO: Nome vulgar um alto eucalipto.

jarrah
JARRAH: Austrália madeira usada em esculturas, mobiliário, navios e construção naval.

jarre
JARRE: Salamanca, cortar o espera no final da mísula, anexar para as outras partes.

jarrierito
Jarrierito: Na República Dominicana, rato.

jarrillo
Jarillo: Planta da qual existem muitas espécies; o comum nasce à altura de um span e suas folhas é uma reminiscência
do snakeroot.

jartum
Khartoum: Estado e cidade a capital do Sudão.

jaruma
Jaruma: Um tipo de fruta, saboroso e saudável. -

jasa
JASA: Ponto ou o chefe de uma inundação do rio.

jasa
JASA: Arraste de areia ou terra de aluvião que deixa a inundação em fazendas.

jascapachate
Jascapachate: Feita de pedras preciosas jaspe e ágata verde.

jasefat
Jasefat: Um navio do mar indiano.

jaseran
JASERAN: Tipo de armadura importado do Oriente pelos cruzados, que mais tarde foi confundido com o hauberto.

jasión
Jasion: Albohol, planta.

jason
Jason: Herói da mitologia grega, filho de Jorge.

jasrnacini
Jasrnacini: Animal do Brasil, a magnitude de uma raposa.

jataguiuna
Jataguiuna: Anteriormente na Espanha, o inverno.

jataiba
JATAIBA: Madeira da América Central, muito diversificada em aplicações de madeira.

jatang
Jatang: Nome de um mês, os tártaros Oriental e os chineses.

jate
JATE: em Honduras, aromático de erva da piperaceae, cujas folhas em infusão são usadas na medicina tradicional.

jato
JATO, TA: Bezerro, bezerro.

jaul
Lithocarpus DENSIFLORUS: Árvore de Betulaceo da Costa Rica.

jaula
Gaiola: Coloquialmente, prisão, prisão, trena.

jaulón
Descarregador: Homem vaidoso e prepotente.

jaya
JAYA: Montanha mais alta ilha do mundo e o pico mais alto na Oceania.

jazba
Jazba: Espécie de caranguejo marinho.

jábalo
Jabalo: Eu Hijuelo Javelin.

jábeca
Jabeca: Dispositivo destilatorio à utilizada no passado em Almadén em benefício dos minérios de mercúrio.

jáculo
Jaculo: Mamífero roedor típico das regiões do norte da América do Norte.

jántico
Jantico: Mês do calendário dos macedónios.

jáquima
Testeira de rédeas E: na República Dominicana e festivamente, peso.

jávea
JÁVEA: Município espanhol na província de Alicante.

jea
JEA: Velho tributo que foi pago para introduzir gêneros mouros em Andaluzia e Castela.

jeada
Jeada. Falso Deus que anteriormente era venerado na Grã-Bretanha.

jebe
BORRACHA: Gíria de cigano, buraco.

jebe
BORRACHA: Hondilla que é feito com uma tira de borracha de pneus usados ou que varejistas vendidos, fez diferente,
para caçar pássaros.

jebejies
Jebejies: entre os turcos, aqueles que tomam os camelos com armas.

jebena
JEBENA: Utensílio elaborado para preparar café em cerimônias do leste do Sudão, a Etiópia e a Eritreia.

jeco
Michelle: No México, erva santa, acuyo, folha sagrada, momo ou tlanepa.

jefferson
JEFFERSON: Condado dos Estados Unidos, no Alabama.

jefferson
JEFFERSON: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

jegania
Jegania: Uma das quatro virgens vestais.

jego
Jego: Espécie de ameixa da Etiópia. Também gego.

jeholodens
JEHOLODENS: Mamífero extinto primitivo triconodonto, que viveu no que hoje é a China, durante o período Cretáceo.

jelelte
Jelelte: Em México, flor de cocohuite ou flor de san Jose.

jena
JENA: Número de asteroide 526, da série.

jeniche
Jeniche: Em Honduras, bichin, fissura.

jeniguana
JENIGUANA: Nome que ocorre em Cuba para um pequeno peixe do mar das Antilhas.

jennita
Jennite: Silicato hidroxilados cálcio muito hidratado, que cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal.

jenny
Jenny: Asteroide número 607, da série.

jeon
JEON: Jesus disse ser de diferentes pratos semelhantes coreano cozinhar as panquecas.

jequiriti
JEQUIRITI: No Brasil e na Colômbia, a peônia, plante.

jeremejevita
Jeremejevite: Monoborato anidro contendo o flúor de halogênio, que cristaliza no sistema hexagonal e dipiramidal.

jerécuaro
JERÉCUARO: Município do México, no estado de Guanajuato.

jergon
PALETE: Zircão verde usado em joias.

jericalla
Jericalla: Sobremesa semelhante ao pudim, que é preparado em Estados do cardume e o centro do país.

jerruje
JERRUJE: Salamanca, ferro oxidado.

jessonda
JESSONDA: Número de asteroide 549 da série.

jeta
JETA: Aragão, torneira.

jetear
JETEAR: No Uruguai, se gabando.

jeton
JETÓN, at: na Costa Rica, mentiroso.

jetset
JET-SET: Classe Social internacional, rico e ostentação. JET-SETTER: Indivíduo do jet-set.

jetta
JETTA: Número de asteroide 544, da série.

jeuwa
JEUWA: Asteroide o número 139, da série. Também Juewa.

jeva
Dame: em Porto Rico, garota jovem e bonita.

jevo
Jevo: na República Dominicana, bonita, jovem criança.

jésuite
Jesuítas: Triangular de massa folhada, com creme de frangipane e coberta com esmalte e real.

jia
JIA: Bush rubiaceo da ilha de Cuba.

jibana
JIBANA: Arbusto selvagem do Caribe.

jibarfar
Jibarfar: na República Dominicana, flertar,

jibaros
JIVARO: povo ameríndio da encosta sul do Equador.

jibán
Jiban: feridos graves e grandes feitos com um facão.

jibia
Choco: Afeminado, gay.

jibia
Choco: atordoado.

jicaco
Jicaco: Em México, Pomeroy, icaco, fruta em forma de baga globosa.

jicaleta
Jicaleta: Corte um pouco grossa jicama empalado em uma vara de madeira, como se fosse uma paleta.

jicalpestle
Jicalpestle: Nome que recebe no istmo de Tehuantepec, um copo que pode ser de diferentes tamanhos, pintados com
desenho de flores, multicoloured. Também jicalpextle.

jicara
Taça: em El Salvador e Nicarágua, cabeça de uma pessoa.

jicarita
Jicarita: No México, tecomate fungo, cogumelo chapéu globosos, suave e levemente pegajosa.

jicote
JICOTE: tipo de lepra.

jierrazo
Jierrazo: Na República Dominicana, swipe proponado com um gierro ou qualquer objeto de classe.

jierro
Jierro: na República Dominicana, bonita e boa mulher fêmea

jigger
Jeka: Acessório empregado pelo profissional barman para dispensar com precisão a proporção de cada um dos
ingredientes em um coquetel. Também o medidor.

jiguagua

Jiguagua: No México, salmonete.

jijas
JIJAS: Salamanca, brio, pujanza, valor.

jijona
JIJONA: Município espanhol na província de Alicante.

jikininki
JIKININKI: No Budismo japonês, espíritos de humanos gananciosos, egoístas ou ímpios.

jili, jala
Jili, jala: em Aragão, conversa animada.

jilván
Suriana: Na República Dominicana e entre camponeses, vencer determinado com um facão na diagonal.

jimar
KHIMAR: no México, moagem e torrefação-los deixa do maguey tornar mezcal.

jimbar
JIMBAR: em Chiapas, jogar ou jogar com força e a distância de qualquer coisa.

jimenea
JIMENEA: Na Extremadura, la garoa.

jimequear
Jimequear: Município aragonesa de Quinto de Ebro, reclame.

jiménez
Jimenez: México município do estado de Chihuahua.

jiménez
Jimenez: México município do estado de Ciahuila de Zaragoza.

jincar
Em Salamanca, cai.

jincha
JINCHA: circunferência, bellyband de cânhamo.

jincha
JINCHA: Na Colômbia, bêbado, bêbado, cansado.

jincha
JINCHA: Na Colômbia, figurativa e familiarmente, muito rico, rico.

jincha
JINCHA: em Puerto Rico diz da mulher que está inchada e muito pálido.

jincha
JINCHA: em El Salvador, camponês feminino, selvagem e sem cultura.

jincho
Ola, CHA: em Colômbia, bêbado, bêbado, cansado.

jincho
Ola: Nome de um pássaro muito comum trochilida no vale peruano de Chanchamayo vulgar.

jine
FILA: Na Colômbia, cada uma das três pedras da casa.

jing
JING: Gong usado na música tradicional coreano, para a casa de cerimônias e em ocasiões especiais.

jinicuite
JINICUITE: Simaruba, árvore genealógica do simarubaceas.

jiníguaro
Jiniguaro: No México, burro, espécies de peixes que são apanhados nas costas do Atlântico e do Pacífico.

jinja
Jinja: Templo xintoísta e área natural ao seu redor.

jinjerina
JINJERINA: Salamanca, ajonjera, planta.

jinocuabo
Limbo de sopa: Simaruba, árvore genealógica do simarubaceas.

jiña
JINA: No Chile, uma coisa muito pequeno, nada.

jiotilla
Jiotilla: Fruto de uma planta da família dos cactos com escalas imbricated e casca marrom roxa quando maduros.

jipiar
JIPIAR: Salamanca, especial a ladrar do cão para a caça.

jipiar
JIPIAR: Gíria popular, olhar, observar com cuidado.

jipoko
Jipoko: No México, água pinole de trigo, açúcar e sal, usado como uma bebida tradicional para os mayos de Sonora.

jirafa
GIRAFA: ruminantes mamíferos artiodactilo, com o pescoço alto e esguio e amarelo com manchas escuras de pele.

jircas
JIRCA: Cerro. Em Huanuco, é o que diz em cada uma das colinas que rodeiam a cidade grandes. JIRCAS: colinas.

jiribetes
Jiribetes: Município aragonesa de Quinto de Ebro, fazer eses rolar.

jitera
Jitera: em Porto Rico, fadiga, ahitera.

jito
Jito: Árvore de até 8 m. altura da família da caparidáceas, com folhas elípticas, pequenas flores sem Corolla e fruto
ovoide.

jiujitsu
JIUJITSU: arte marcial de combate sem armas.

jíbriga
Jibriga: na República Dominicana, rigor.

jícara
Taça: _ em Salamanca, isolador em postes eléctricos.

jjoo
Jogos Olímpicos: Jogos Olímpicos.

jo
JO: Haste longa madeira 4 pés de comprimento, usado em algumas artes marciais japonesas.

joab
Joabe: O sobrinho do rei David.

joaquín
JOAQUIN: Nome do sexo masculino.

joas
Joás: O rei de Israel, filho e sucessor de joacaz.

jobawi
JOBAWI: CAP tradicional da Coreia, com abas de orelha, usado por mulheres e anteriormente feitos de seda.

jobero
Jobero: Na América, disse que é o cavalo branco, manchado de castanha e bayo.

jobo
Jobo: Em Guatemala uma espécie de conhaque.

jochar
JOCHAR: Na Colômbia, estimule animais tão insistentes e irritantes.

jocino
JOCINO: Na Extremadura, um tipo de foice pequena.

jocon
JOCÓN: Em Honduras, variedade de carrizo.

joe
JOE: na gíria, maconha ou haxixe cigarro.

joel
JOEL: Profeta menores do antigo testamento.

joella
Joella: Número de asteroide 726, da série. -(Joella com capital-J).

johannita
Johannota: Sulfato de uranilo hidroxilados e hidratado de cobre que cristaliza no sistema triclínico pseudomonoclinico e
pinacoidal.

johannsenita
Johannsenita: Silicato de cálcio e manganês, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

johnson
JOHNSON: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

jokbal
JOKBAL: Prato da culinária coreana, consistindo de pés de porco de porco, cozinhadas com molho de soja e
especiarias.

jola
JOLA: Grupo étnico localizado na região de Casamance, Gâmbia e Guiné-Bissau, também conhecido como diola
Senegal.

jola
JOLA: No vale de Sajambre Leon, tempestade.

jolambre
JOLAMBRE: no vale de Sajambre Leon, furos na roda do caminhão.

jolchoc
Jolchoc: No México, pico de gallo.

jolete
Jolete: No México, fungo nanacate de gopher do bolso.

jolgueta
JOLGUETA: no vale de Sajambre Leon, resto curtinha é tomada evitando o trabalho.

jolino
JOLINO: Vestido curto.

jolino
JOLINO: No México, lâmina de faca desgastado pelo uso.

jolino
JOLINO: Vestido curto.

jollicada
JOLLICADA: No vale de Sajambre Leon, o golpe que dá o fole cair ao chão.

jollín
Jose: Salamanca, fuligem. (aspiração inicial palavra dialetal).

jolote

PARCELAS: em El Salvador, Honduras e México, pavão, ave galliforme.

jolote
JOLOTE_ em peixes comuns de México, Turquia, do rio.

jomon
JOMON: Período de geologia histórica japonesa correspondente ao curso do tempo entre o Mesolítico e o Neolítico.

jonatan
Jonathan: Príncipe de Israel, filho do rei Saul.

jonatan
Jonathan: Príncipe de Israel, filho do rei Saul.

jonguillo
Jonguillo: Termo usado para referir-se a fungos em algumas regiões de Chiapas.

jonote
JONOTE: México árvore da família da tiliaceas, de altura considerável e pequenos frutos.

jopar
Jopar: Aragão, embora sem aviso prévio.

joraco
JORACO: No vale de Sajambre Leon, buraco.

jordanita
Jordanite: Eu sulfureto de chumbo com substituição parcial do enxofre por arsênico e antimônio, com impurezas de
tálio, sendo um derivado da galena, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

jorear
Jorear: Município aragonesa de Quinto de Ebro, ventile, orear.

jorfear
JORFEAR: Forma um piso sem blocos.

jorge
JORGE: Equivalente a 79 reais e 24 maravedis moeda de ouro de Hanover.

jornada
Conferência: Medição agrimensoria usado em Nanci que contém 250 jardas quadradas, cada 10 pés de Lorena.

joro
JORO: Na mitologia nórdica, mãe de Thor e a personificação da terra.

joroba
HUMP: Coloquialmente, impertinência e cobra aborrecimento.

joroboso
Joroboso: na República Dominicana, impertinente, fastidioso.

joroches
Joroches: 1: recheado com bolinhos de milho, geralmente misturada com banha e sal e cozido em caldo de carne. -2:
tamales de cação cozido com pedaços de tomate, fatiado de cebola e epazote folhas.

jorocón
Jorocon: na República Dominicana, personagem poderosa.

jorominga
Jorominga: Dança popular Santiago de los Caballeros (República Dominicana).

jorquera
JORQUERA: Município espanhol na província de Albacete.

jorro
JORRO: Na Andaluzia, arrastradero de madeiras.

jorugon
JORUGON: Na cidade Leonesa de Prioro, vara longa com o qual ele mergulha, cavando para encontrar a truta,
aquando da pesca com rede entre as cavernas e salgueras.

josefa
Josefa: Número de asteroide 649, série. -( Josefa j, 41 maiuscula;.

josefina
JOSEFINA: Asteroide o número 303, da série.

josias
JOSIAH: Rei de Judá, filho de Amon.

jote
Abutre: Abutre, uma ave de rapina.

jote

JOTE: Chile e família, disse que é da igreja, vestido de preto.

joto
JOTO: Na Colômbia, pacote pequeno.

jotrear
JOTREAR: No vale de Sajambre Leon, acena para condensação contra o úbere do bezerro para o leite de vaca.

jovo
Jovo: No México, ameixa.

joyao
Joyao: O jogo de bolas, fazer que eles descrevem no ar uma curva de ponto de partida ou a mão do jogador com a bola
que puxa a Ponte.

joyasco
JOYASCO: no vale de Sajambre Leon, ramo seco.

joyuela
JOYUELA: no vale de Sajambre Leon, eu adobo preparado para fazer o sangue baseados em morcela, cebola, pão,
arroz e gordura.

juana
JUANA: Asteroide o número 127, da série.

juanes
JUANES: É nomeado para o Rookery, pela onomatopeia.

juangodoyita
JUANGODOYITA: Classe de minerais minerais carbonatos e nitratos; sódio e carbonato de cobre que cristaliza no
sistema monoclínico e prismático.

juarez
Juarez: Município México em estado de Chihuahuastarting

juárez
Juarez: México Municippio no estado de Cohahuila de Zaragoza.

juba
JUBA: Nome de dois reis da Numídia.

juba

JUBA: África Oriental rio no sul da Somália, que começa na confluência dos rios Dawa e Gebele e deságua no Oceano
Índico.

jubilatrix
Jubilatrix: Asteroide número 652, da série. -( Jubilatrix com capital-J, )

jubo
JUBO: Aragão, jugo uncen que os animais.

jucharte
JUCHARTE: Medida agrimensoria da Suíça.

juchitán
JUCHITÁN: Município do México, no estado de Guerrero.

judas
JUDAS: Figurativamente, espantalho, boneco de palha que, em algumas partes, colocar na rua durante a Páscoa e
depois queimá-lo.

judith
Judith: Asteroide número 664, da série. -( Judith j, 41 maiuscula;.

jueche
Jueche: No México, tatu.

juguera
Espremedor de citrinos: No Chile, liquidificador.

juguesca
Juguesca: Em Aragão, dividi o jogo.

juiquiquiqui
Juiquiquiqui: na República Dominicana. Estado de gripe que produz ronco no peito

juja
JUJA: Aragão, lixo seco.

juja
JUJA: pomba.

jujana
JUJANA: em sentido figurativo, ficção, hipocrisia, mentira.

jujano
JUJANO: Em Cuba, o nome vulgar de uma planta.

jujas
JUJA: Em Aragão, resíduos de folhas secas. JUJAS: Plural de juja.

jujo
JUJO: Nos Estados mexicanos de Tabasco e Chuapas, alpinista, zarcillosa, espécies de plantas de maracujá,
abundante em áreas perto da costa.

jujuyes
Jujuyes: Aldeia indígena sedentária que habitavam no norte da República Argentina dando o nome para o vale de jujuy.

jul
JUL: Entre os nórdicos dos povos, festivais que celebram a cada solstício de inverno.

jula
Bússola: Na Colômbia, comumente preto que mulheres fazem vestidos de pano.

jula
Bússola: Em Madrid, idiota.

jula
JULA: Manto vestindo as regiões indianas de Urabá.

julepeo
Eu JULEPEO: repreensão, destruindo.

julera
JULERA: caverna onde está escondida o chapeau de patifes e pessoas.

julera
JULERA: caverna onde está escondida o chapeau de patifes e pessoas.

julia
JULIA: Asteroide o número 89, da série.

julimes
JULIMES: Município do México, no estado de Chihuahua.

julio
Julho: Equivalente ao salário de 10 e 6 dinheiros torneses moeda de prata de Roma.

julo
JULO: Na Colômbia, o nome de uma banana.

julo
JULO: Problemas, eu mordo.

jumbo
JUMBO: equipe de perfuração usada no funcionamento do interior e composta por um frame, automotivo ou não e por
um ou mais braços de perfuração com seus martelos correspondentes ou giratório.

