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INTRODUÇÃO
pt.significadode.org é um projeto de dicionário aberto e colaborativo que, além de poder consultar significados de
palavras, também oferece a seus usuários a possibilidade de incluir novas palavras ou nuancer o significado das
palavras existentes nela. Como é compreensível, este projeto seria impossível de realizar sem a estimada colaboração
das pessoas que nos seguem ao redor do mundo. Este e-book, portanto, nasceu com a intenção de prestar uma
pequena homenagem a todos os nossos colaboradores.
FEDE contribuiu para o dicionário com 20017 significados que aprovamos e recolhemos neste pequeno livro.
Esperamos que o leitor seja muito valioso e, se você achar útil ou quer fazer parte do projeto, não hesite em visitar
nosso site, teremos o maior prazer em recebê-lo.
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Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

junco
Junco: Cana-de-para apoio ao caminhar.

jundia
Jundiaí: Brasileiro de nome de uma planta herbácea cujas flores aparecem em formas de rosas azul pequeno.

jundia
Jundiaí: Substância, galinha gorda de espessura.

juno
JUNO: Na mitologia romana, deusa do casamento e da maternidade e esposa de Júpiter.

juno
JUNO: asteroide número 3, da série.

junquillo
JUNQUILHO: Em arquitetura, você corte redondo e fino.

juntar
CONTATO: na Costa Rica, captando um objeto do chão.

jupa
Jupa: na Costa Rica e Nicarágua, cabeça de uma pessoa.

jupala
Jupala: No México, Mesquite, árvore leguminosa.

jupiar
Jupiar: na República Dominicana, vozes um insulto para uma pessoa,

juque
JUQUE: em Costa Rica e El Salvador, zambomba, zambomtour.

jurado
JÚRI: Homem que lidava com a prestação de alimentos nos municípios e conselhos.

jurbanita
Jurbanite: Hidroxisulfato de dimórficas, hidratados rostita de minério de alumínio, que cristaliza no sistema monoclínico
e prismático.

jurungar
Jurungar: Na Venezuela e Porto Rico, perturbar, irritar.

justicia
Justiça: O número de asteroide 269, da série.

justina
JUSTINA: Moeda de prata de Veneza com o valor de 11 libras no país.

justino
Justin: Moeda dos Estados Pontifícios, que contém 26 salários no país e corresponde a salários 13 torneses de prata.

juto
XUTHUS, TA: Seco, eu enjuto, magro.

jutre
MANHÃ: Futre, elegante, FOP.

juuyub
Juuyub: Panelas de origem Maia, feita em madeira. .

juvisia
Juvisia: Número de asteroide 605, da série.

k
K: símbolo químico potássio.

kaa
KAA: Açafrão de Ceilão.

kaaba
KAABA; Edifício sagrado de Meca.

kaal
KAAL: Nome de um tipo de colar, dos índios.

kaava
KAAVA: Nome de um selvagens de bebida inebriante da ilha dos amigos, extrair a raiz certas.

kabada
KABADA: Os gregos do traje militar baixo império.

kabak
KABAK: Nome dado na Moscóvia para um tipo de público fumar.

kabani
KRAUSER: Na China e no Japão, nome que se refere ao notário.

kabaro
KABARO: Pequeno tambor egípcio.

kabin
ANDREA: Casamento condicional que ocorre entre maometanos.

kabsa
KABSA: Arroz picante com prato de carne, originalmente do Iêmen e consumida em muitos países árabes.

kabuto
KABUTO: Capacete armadura japonesa tradicional.

kacha
Kacha: Preparação da cozinha preparada com sêmola de trigo descascado polonês e russa.

kachampa
KACHAMPA: Ar Musical do Quichua.

kachasu
Kachasu: Bebida destilada, tradicional e ilegal na Zâmbia, Zimbabwe, Congo e Malawi, que é consumida nos subúrbios
pobres e zonas rurais.

kachin
KACHIN: Estado da Birmânia.

kaci
Kaci: Espécie de ifrande árvore, cujo tronco tendem a fazer os negros de canoas.

kada
KADA: Tipo de pulseira, muito usada por homens, populares na Índia, também chamado de kara.

kadaïf
Kadaif: Também chamado de "cabelo de anjo", ou "knafe", no meio, usado em várias pastelarias orientais e consiste
em amido de milho, a água e a farinha e estas são enroladas em bolas.

kadelea

Kadelea: Nome de um tipo de Malaca judaica.

kaersutita
KAERSUTITA: Basalto de hornblenda, rico em óxido de titânio.

kafa
KAFA: corda feita de fios ou fibras de coco que é usado como um cinto para fazer uma ta´ovala, com o tradicional
vestido de Tonga.

kafro
KAFRO: Madeira de África muito similar à la ceiba, usado em embalagens, molduras e madeira compensada.

kagna
KAGNA: Massa feita pelo Africano com a farinha dos melhores do seu trigo.

kagu
CAGU: pássaro cinzento da Nova Caledônia da família ralliformes, que está em perigo de extinção.

kaguraden
Kaguraden: Construção, dentro do Santuário de Xintoísmo, onde dança e música são oferecidos durante as cerimônias.
Também chamado kaguradono ou maidono.

kahuana
KAHUAÑA: Uma espécie de tartaruga, cuja casca tem várias aplicações.

kahue
KAHUE: Nome que os árabes e os turcos dão para o café.

kaiku
KAIKU: O leite Bowl, esculpida em madeira de bétula, utilizado para coletar e preparar o ofício de coalhada.

kainita
KAINITE: minério do tipo deles minerais sulfatos; sulfato de potássio e magnésio que cristaliza no sistema monoclínico
e prismático.

kaisatsuko
KAISATSUKO: Instrumento de música experimental, japonês.

kaka
KAKÁ. -Língua aldeia de bantu dos Camarões.

kakaki

KAKAKI: Trompete 3-4 m. longa metal, usado na música tradicional africana, do Chade, Burquina Faso, Níger e
Nigéria.

kakapoté
Kakapote: Uma espécie de chorete feito de pinole, cacau torrado e chão, dissolvido em água ou leite com açúcar. -Às
vezes leva canela.

kakemono
Bandeira: na arte japonesa, pintura ou caligrafia que está pendurado na parede.

kakigori
KAKIGORI: Sobremesa japonês feito de gelo raspado coberto com calda.

kakke
KAKKE: em patologia, beribéri-

kalahari
KALAHARI: deserto no sul da África.

kalama
KALAMA: Instrumento de música indiana que se assemelha a uma caneta que consiste de um tubo com língua dupla.

kalamaica
Kalamaica: Dança húngara movimento vivo.

kalatur
KALATUR: A Suméria e Acádia, mitologia de culto oficial, geralmente interpretado como cantor, especialmente de
lamentações.

kalimba
KALIMBA: Instrumento musical idiofone, varrida em todo o continente africano e difundida na América Latina, com a
chegada dos escravos.

kalis
Kalis: Tipo de espada de borda dupla originalmente de Filipinas, muitas vezes com ondulado. Também chamado de
kris.

kallstroemia
Kallstroemia: É um género botânico pertencente à família dos zygophyllacae, nativo das regiões tropicais das Américas.

kalsilita
Kalsilite: Tectosilicato puro, sem aniões ou água, potássio e alumínio, que cristaliza no sistema hexagonal e
trapezohedral.

kalule
KALULE: Zaire município da região de Katanga.

kalunga
KALUNGA: Kongo Religião, lugar que está dirigido aos espíritos, que têm surgido, e, o próprio Deus, a fonte destes
espíritos.

kamancha
Kamancha: Instrumento das regiões do Cáucaso, semelhante a uma esfera sem tampão onde se adapta uma
membrana que faz as vezes de mesa de som.

kamanche
KAMANCHEH: Curvou-se instrumento de cordas nativo da Pérsia.

kamani
KAMANI: Indígena, sul da América que liga os campos de cultivo de terras.

kameko
KAMEKO: Aldeia da Indonésia em menor do que a sonda, ilha de Nusa Tenggara Oriental.

kami
Kami: No Japão, entidades cultuados no Xintoísmo.

kamiokita
Kamiokita: Minério de óxido de ferro e molibdênio, com impurezas de cobre, titânio e silício, que cristaliza sob a forma
piramidal o sistema e bipiramidal hexagonal.

kanabo
Kanabo: Funcionários de ferro ou aço que foi usado como uma arma no Japão feudal.

kancha
KANCHA: na América do Sul, eu aprisco cercada com um muro.

kandoó
Kandoo: No México, pitiona, arbusto do verbenaceae.

kanka
KANKA: Na Bolívia, qualquer pessoa que tem o cabelo loiro, particularmente Europeu ou norte-americano

kankurang
KANKURANG: Iniciação Ritual praticado pela Comunidade Mandingo na Gâmbia e Senegal.

kanmuri
KANMURI: Jogado em Japonês fica na cabeça usadas pelos machos adultos de cortesãos.

kanoita
KANOITE: Minério do tipo do inosilicatos, grupo das piroxenas e clinopiroxênio subgrupo, que cristaliza no sistema
monoclínico e prismático.

kanoíta
Kanoite: Inosilicates de manganês e magnésio com impurezas de alumínio, ferro, cálcio, sódio e potássio, que cristaliza
no sistema monoclínico e prismático.

kansas
KANSAS: Estado dos Estados Unidos.

kanzu
KANZU: Túnica branca ou creme que homens usados nos países da África Oriental.

kapa
KAPA: Barkcloth, típico do Havaí, feita a partir da fibra de liber, por certas espécies de árvores e arbustos.

kapta
KABTA: na mitologia da Mesopotâmia, divindade inferior de picos, moldes de pás e tijolos.

kapur
KAPUR: Madeira da Indonésia e da Malásia, fonte de, " 34 cânfora;

karité
Shea: Árvore da África Tropical, da família da sapotaceae, cuja polpa de ovoides, doce de frutas, contêm uma
amêndoa.

kariyari
Kariyari: No México, milho doce.

karlek
Kärlek. -Na Suécia, ele disse que o sentimento de amor.

karnali
KARNALI: Zona do Nepal.

kartoffelsalat
Comendo: Alemão preparação feita de batatas, cozidos e misturados com ingredientes diferentes, dependendo da
região onde é produzido.

kartvelia
Kartvelia: Número de asteroide 781, da série. -(Kartvelia com K, letras maiusculas).

karura
KARURA: Criatura enorme que cospe fogo, na mitologia hindu-budista do Japão.

kashaka
KASHAKA: Instrumento de percussão Africano simples consistindo de duas pequenas abóboras recheadas com
sementes e conectados por uma corda.

kastalia
Kastalia: Número de asteroide 646 da série. -( Kastalia com maiuscula K ).

katal
KATAL: Unidade para o sistema internacional de unidades para medir a atividade catalítica nos campos da medicina e
da bioquímica.

kava
KAVA: 1: planta intimamente relacionado com a árvore de pimenta, de origem polinésia, cujas raízes são usadas para
produzir uma bebida de propriedades sedativas, anestésicas e euforia-2: bebida não alcoólica popular em Vanuatu.

kayagum
GAYAGEUM: Música de cítara tradicional da Coreia.

kayah
KAYAH: Estado da Birmânia.

kayiki
KAYIKI: Livro sagrado japonês.

kayin
: KAYIN estado da Birmânia.

kea
KEA: papagaio de Nova Zelândia ave da família Psittacidae

kebero
KEBERO: cone de tambor de duas cabeças usada na música tradicional da Etiópia e da Eritreia.

kedgeree
Kedgeree: Prato britânico de origem indiana que consiste de um arroz de caril com restos de peixe e ovos cozidos.

kedjenou
KEDJENOU: guisado picante preparado com frango ou galinha de Guiné e legumes, tradicionais na culinária da costa
do Marfim.

keeler
KEELER: Cratera Lunar.

keftedes
Keftèdes: Preparação típica da cozinha turca, são adicionados Bacon e especiarias, está por vezes ligadas com ovos,
que são em forma de varas, que são então polvilhe às carnes picadas e refogue.

kegelita
KEGELITE: A classe dos filossilicatos minério; filossilicato hidratado e complexo, com ânions de sílica, sulfato e
carbonato e cátions de chumbo e alumínio que cristaliza no sistema monoclínico e pseudohexagonal.

kehil uah
Kehil Uah: Tamales de massa de milho recheado com carne de veado sancochada, memorando de pimenta, alho,
aroma de cravo, orégano, tomate, cebola, achiote e epazote.

kelewele
KELEWELE: Popular ganês lanche feito com banana frita, aromatizada com especiarias.

kelga
KELGA: Asteroide o número 191, da série.

kelleronia
Kelleronia: Gênero de botânico de plantas com flor pertencente à família dos zygophyllacae.

kellyita
KELLYITA: O grupo serpentino, Mineral que cristaliza no sistema hexagonal.

kelobra
KELOBRA: Madeira da América tropical, usada em marcenaria.

kempita
KEMPITA: Mineral da classe dos haletos, grupo do Atacamita, que cristaliza no sistema Orthorhombic.

keneo
KENO: Personagem da mitologia budista japonês.

kentó
Kento: No México, folha de queijo, folhas de uma planta que cresce nas margens de lagoas ou popales de Veracruz,
Tabasco e Chiapas.

keops
Cheops: Egípcio faraó da quarta dinastia.

kern
KERN: Condado dos Estados Unidos. UU. , na Califórnia.

kerosi
KEROSI: Madeira de w. África usada em marcenaria e carpintaria exterior.

kerrena
KERRENA: Trompete de 15 pés de comprimento, usado no Hindustan.

kery
Kery: Planta semelhante a beldroega, mas as folhas maiores.

kesse
KESSE: Madeira da África Tropical, usado na carroçaria e construção pesada.

kesterita
Kësterite: Enxofre-Estanato de cobre e zinco, que cristaliza no sistema tetragonal e disfenoidal.

ket
KET: Rio da Rússia, um afluente do rio Ob.

kéfir
Kefir: Leite fermentado e alcoólicas, cuja flora dominante é um cocktail de lactobacilos e leveduras especificado, que
está na origem da produção de álcool.

khakhra
KHAKHRA: Pão liso Popular entre a etnia do Gujarat India.

khatyrkita
Khatyrkite: Liga de metais com predominância de alumínio e pequenas quantidades de cobre e zinco pelo que seria um
alumineto, que cristaliza-se na tetragonal dipiramidal sistema e ditétragonal.

khlea
KHLEA: Uma espécie de carne de cordeiro temperada de sal ou a carne, a típica cozinha marroquina.

khol
KHOL: Ellen, instrumento musical.

khubz

KHUBZ: Pão liso utilizado na culinária árabe.

ki
KI: Deusa da mitologia mesopotâmica.

kiaat
KIAAT: Madeira utilizada em móveis e marcenarias Tanzânia.

kiai
Kiai: No Japão, o grito forte exalado durante a execução de um ataque.

kibe
Quibe: Preparação com meio rolo de carne moída ou carne de porco, misturada com terra de trigo e carne frita.
-Também chamado de kivi.

kidete
KIDETE: Dica de flauta denunciada por um tipo de plugue de lã em forma de bolota, que só tem quatro buracos e vem
da África.

kie
KIE: Cantábria, pessoa que é legal, que se sente muito lista.

kieber
KIEBER: Um tipo de árabe de tambor.

kieserita
Kieserita: Sulfato hidratado de magnésio, que cristaliza no sistema monoclínico.

kifli
KIFLI: pão com forma de meia lua, salgada ou doce, tradicional na Hungria, a República Checa, a Eslováquia e a
Sérvia.

kiftar
KIFTAR: Antiga harpa dos árabes.

kigali
KIGALI: Capital do Ruanda.

kijimuna
KIJIMUNA: na mitologia japonesa, criaturas de grandes cabeças, originário de Okinawa, que parecem 3 ou 4 anos de
idade, são ruivas e viver na floresta, entre as árvores.

kikongo
KIKONGO: Bantu língua falada pelos habitantes das florestas tropicais do Congo e Angola.

kikuyo
KIKUYU: No Peru, erva perene.

kilauea
KILAUEA: Vulcão de hiper Havaí de escudo.

kilia
KILIA: Número de asteroide 470 da série.

kilimanjaro
KILIMANJARO: Africano montanha localizada a noroeste da Tanzânia.

kiliwa
Kiliwa: Grupo étnico localizado na parte norte da Baja Califórnia, especificamente nas cidades de Ensenada, Tecate e
Mexicali.

killa
KILLA: Cultura Inca, é a lua.

kilométrico
Quilometragem: Bilhete de comboio visitar um certo número de quilômetros.

kimbundo
KIMBUNDO: Língua falada em Angola, especialmente nas províncias de Luanda, Bengo e Malanje. Também
quimbundo e kimbundu.

kimchi
KIMCHI: preparando fermentado, de origem coreana, feita com diferentes legumes, temperados com diversas
especiarias.

kings
KINGS: Condado dos Estados Unidos. UU. , na Califórnia.

kingu
KINGU: na mitologia da Mesopotâmia, demônio, que se tornou a segunda consorte de Tiamat.

kinkaju
JUPARÁ: Carniceiro de tipo de procyonid que habita toda a América tropical e subtropical.

kinkajú
JUPARÁ: Cusumbe, quati.

kinnin
KINNIN: Harpa dos árabes.

kinoíta
Kinoite: Sorossilicato de cálcio e cobre alumínio livre, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

kio
KIO: Nome do livro sagrado dos japoneses.

kir
KIR: Aperitivo feito com creme de Cassis, sobre a qual derramou Borgonha branco.

kira
KIRA: Vestido tradicional para as mulheres no Butão.

kirrik
KIRRIK: Gallinacea Ave, faisanida, que vive na parte leste do Himalaia; Tem cara de vermelha e sem penas.

kisar
KISAR: Um músico egípcio, também chamado de instrumento Lira etíope.

kisin
KISSIN: Mitológico e caráter étnico Lacandona, do México e Guatemala.

kisra
KISRA: Tipo de pão sírio feito no Sudão, de farinha de sorgo fermentado.

kissel
Kissel: Processamento de doce e frio da cozinha russa, consistindo de uma geleia com açúcar. engrossado com amido
e perfumado com frutas vermelhas, café ou vinho branco.

kitag
KITAG: Corda usada pelo povo aguaruna, um instrumento de violino.

kitfo
KITFO: Prato tradicional na culinária da Etiópia.

kito
KITO: Pássaro conirrostro de muito abundante no Himalaia da família de corvo.

kitra
KITRA: Marroquino, guitarra, como instrumento musical.

kiwi
KIWI: Ave do tamanho de uma galinha não voa, com penas macias do escuro sem camisas ou timoneras, hábitos
noturnos e dieta onívora, vivendo na Nova Zelândia

kkwaenggwari
KKWAENGGWARI: Música de percussão pequeno instrumento usada na música folk coreano, consistindo de um
gongo plano feita de bronze e tocado com uma madeira dura.

klebelsbergita
Klebelsbergita: Complexo, contendo grupos hidroxila, com esta mesma de óxido metálico que cristalisa-se no sistema
piramidal e Orthorhombic sulfato de antimônio anidro.

klotilde
KLOTILDE: Número de asteroide 583 da série.

klouski
Klouski: Baseado em bola de farinha, ovo, farinha e fermento que são servidos como sobremesa.

klösse
Klösse: Farinaceo da cozinha alemã e austríaca, consistindo de escalfado em bolas de água fervente.

knipolegus
Tirano: Um género de aves passeriformes da família dos tyranids composto por espécies nativas da América do Sul.

knödel
Knödel: Espécie de doce ou salgado quenelle generalizada na Europa Central e Oriental.

kobe
KOBE: Aldeia da Indonésia nas ilhas Molucas.

kobellita
Kobellite: eu chumbo de sulfeto de cobre, ferro, bismuto e antimônio, que cristaliza no sistema ortorrômbico e
dipiramidal.

kober
KOBER: Semelhante da ave de rapina do Kestrel.

kobudo
Kobudo: Arte marcial de japonês que estuda o uso de armas tradicionais de madeira ou metal.

koch
Koch: Tipo especial de velejar, um ou dois mastros, que também podem ser conduzidos à remos, projetados para
navegar os mares do Ártico.

kodama
KODAMA: Espírito do folclore japonês, que geralmente vivem em árvores.

kododebu
KODODEBU: Madeira da África tropical, para uso em construção pesada e pontes.

kogarkoíta
Kogarkoite: Quimicamente é um fluoreto de sódio sulfato de sódio que cristaliza no sistema monoclínico.

kohl
KOHL: Cosmético para ofuscar as pálpebras.

kojiki
Kojiki: Livro histórico. mais antigos, que conserva a história do Japão.

kokiriko
KOKIRIKO: instrumento de percussão idiofone de origem japonês.

kokochitse
Kokochitse: No México, cuitlacoche ou huitlacoche, fungo parasita.

kokorec
KOKOREC: prato típico da culinária dos Balcãs, consistente em, intestinos de ovelha ou cordeiro, assado.

kokotxas
Kokotxas: Basco palavra designando a parte inferior da mandíbula ou pescada Gill.

kol
KOL: Gênero representado por uma única espécie de dinossauro terópode de alvarezsaurido.

kolbeckita
Kolbeckite: Fosfato hidratado de escândio que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

kolei
KOLEI: Madeira escuro da w. África usado em marcenarias e folheados.

kolima
KOLYMA: Grande rio da Rússia localizado no canto nordeste da Sibéria, que corre para o Mar Siberiano Oriental;

também Kolyma.

koliva
KOLIVA: grão de trigo cozido que é usado na liturgia ortodoxa e as igrejas greco-catolicas.

kolka
KOLKA: Iraque município da província de Erbil.

kombe
KOMBE: Veneno africano que usado para envenenar flechas.

kombu
Kombu: Comestível, atual cozinha japonesa, também chamada de alga konbu.

komuz
KOMUZ: Marcação típica do instrumento musical do Quirguistão.

konafa
CLADIR: Típico bolo de queijo e compotas da Jordânia.

kond
KOND: Um dos sete líderes tribais húngaros.

kontos
Kontos: Lance cavalaria longa usada pelo povo sármata. Também kontarion.

kora
KORA: Harpa assunto feita a partir de uma grande abóbora cortada ao meio com uma capa de couro para alcançar a
caixa de ressonância e uma ponte com entalhes para transmitir a vibração das cordas ao mastro.

korn
Korn: Aguardente alemã de cereais que é tradicionalmente bebido ao mesmo tempo como cerveja.

kornerupina
Kornerupine: Mistura complexa de vários ânions silicato de alumínio, aluminoborato e fluoreto hidroxilados, com cátions
de alumínio, ferro e magnésio, que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

korokon
KOROKON: madeira dos W. da África utilizados no torneamento e revestimento.

korovai
KOROVAI: Pão tradicional da Ucrânia, Rússia, Roménia e Polónia, casamentos tradicionais.

kortal
VITATHON: Antigo instrumento musical de cordas dedilhadas, da Índia.

kosher
Kosher: Palavra hebraica que, de acordo com a religião judaica, qualifica toda aquela comida que você pode comer.

kosode
KOSODE: Básica peça de vestuário japonês usado por homens e mulheres.

koto
KOTO: Instrumento de corda japonês de origem chinesa.

kotodama
Kotodama: Crença japonesa que poderes místicos habitam em palavras e nomes.

kouglof
: Kouglof Alsaciano Brioche com passas em alta e a única ferida de sancas.

koulibiac
Koulibiak: Patê en croute russo, enchido com carne ou peixe, legumes, arroz e ovos cozidos.

kowi
KOWI: Madeira da África usada para aplicações móveis e marcenaria.

koz
KOZ: Volta da foice anexada ao estilo e sujeito a alça com um anel de ferro.

kpinga
Kpinga: Multirip de faca e jogando usado pelo povo azande da Núbia.

krama
KRAMA: Fabricado a mão de lenço de algodão e dobra, que faz parte do vestido tradicional do Camboja.

krampus
KRAMPUS: Criatura demoníaca na aparência, folclore dos países alpinos, que pune crianças más durante o Natal.

krap
KRAP: Castanholas de bambu usadas em Sião.

krapfen
Krapfen: Alemão e austríaco donut de carne de cultivo, normalmente preenchido com geleia de Damasco ou framboesa
e às vezes amêndoa colar.

krar
KRAR: Cordofone originalmente da Etiópia e a Eritreia.

kratochvilita
Kratochvilite: Natural hidrocarboneto com a fórmula química não esclarece se é o Fluorene ou antraceno, que cristaliza
no sistema piramidal e Orthorhombic.

krennerita
Kennerita: Telureto de ouro e prata com impurezas de ferro, que cristaliza no sistema piramidal e Orthorhombic.

kressida
KRESSIDA: Número de asteroide 548 da série.

kressmannia
Kressmannia: Número de asteroide 800 da série. -(Kressmannia com K, letras maiusculas).

kriek
Kriek: Fermentada cerveja belga feita de cereais e aromatizada com cor vermelho cereja.

kriemnila
KRIEMNILA: Asteroide o número 242 da série.

kronosaurus
CRONOSAURUS: Carnívoro pré-histórico Animal marinho com uma mandíbula cheia de dentes afiados que vim medir
até 12 m de comprimento, com o crânio de um 3M.

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

krumiri
KRUMIRI: Tipo de biscoito típico do noroeste da Itália.

ku
KU: instrumento de percussão semelhante ao pandeiro.

kuarra
Kuarra: No México, serralha, erva comestível.

kuata
Kuata: No México, guaje, frutas em forma de cápsula.

kuaxa

Kuaxa: No México, a perna de Peru, planta usada comestíveis como serralha.

kucelita
Kucelita: Mineral trigonal piramidal branco contendo alumínio, cálcio, hidrogênio, oxigênio e enxofre.

kuei
Kuei: Mandarim de termo que se refere o espírito maligno ou demônio, fantasma maligna.

kufi
KUFI: Cap tradicional africano.

kuitapi
Kuitapi: No México, Aracuã, ave.

kukulkan
KUKULKAN: divindade dos maias mitologia, relacionados com o vento, a água e a Vênus.

kulcha
KULCHA: Pão típico da culinária do norte da Índia.

kulich
Kulich: Russo Brioche de Páscoa, forma alta, cuja massa é adicionada passas, frutas confit, açafrão, cardamomo, Mace
e baunilha.

kumiai
Kumiai: Grupo étnico se reuniram em San José de Tecate e articulações de Neji, município de Ensenada, município de
Tecate e San José de la Zorra.

kundry
KUNDRY: Asteroide o número 553, da série.

kunlun
KUNLUN: Montanha gama da China, na fronteira do Tibete.

kunzita
KUNZITA: elemento formado por silicato de alumínio e lítio, de cor verde e propriedades radioactivas.

kurnakovita
Kurnakovite: Neso-triborato de magnésio hidratado, que cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal.

kushari
KUSHARI: prato popular e tradicional da cozinha egípcia, feita de arroz, preto de lentilhas, grão de bico e macarrão,

coberto com alho, vinagre e molho de tomate picante.

kutia
KUTIA: Espécie de pudim doce feito com grãos de cereais, de cozinha russo, ucraniano, lituano e polonês.

kutnohorita
KUTNOHORITE: Classe minerais carbonatos e nitratos, gripo dolomita; carbonato de cálcio e manganês que cristaliza
no sistema trigonal e romboédrico.

kututo
KUTUTO: Na Bolovia, lascivo, mediante

kuwait
KUWAIT: Estado da Ásia, na Península Arábica.

kwas
KWAS: Bebida feita com países eslavos de farinha de cevada fermentada.

kyat
KYAT: oficial de moeda da Birmânia.

kypria
Kypria: Número de asteroide 669 da série. -( Kypria com maiuscula K ).

la
LA: Sexta nota da escala musical.

la
A: químico de símbolo do lantânio.

la bombonera
DOCES: Caixa doces.

la bruja
A bruxa: os contos de fadas ou contos folclóricos, mulher feia e mal que tem poderes mágicos e que, geralmente, voam
montado em uma vassoura.

la gamonal
GAMONAL: Na Argentina, pessoa influente cacique, Tycoon. GAMONAL: Em Guatemala e El Salvador: beberrões,
dando.

la gamonal

GAMONAL: o significado de castelhano desta palavra é, " Terra onde ele acreditava que certas ervas medicinais
chamado gamones ".

la horma de su zapato
ENCONTRAR, ou alguém o último de seu sapato: encontrar o que acomoda-lo ou o que quer. -Tropeçar em alguém ou
algo que pode resistir ou que se opõe a seus truques ou artifícios.

la palabra panga
PANGA: Cidade de Angola na província de Cuanza Sul.

la palabra panga
PANGA: Pequeno barco parte inferior lisa, comum na América Central, África Oriental e sul da Ásia.

la palabra panga
PANGA: Pequenos peixes, nativos do sistema operacional. o Oceano Atlântico e isso. , Oceano Índico.

la palabra yarumo
YARUMO: Árvore representativa da zona intertropical americana que se estende do México à América do Sul, incluindo
as Índias, também chamado yagrumo e guarumbo.

la parca
O magro: na mitologia, cada uma das irmãs três divindades. Eles eram mythological, Lachesis e Atropos, que tinha a
figura do velha. Uma fiação, com o segundo e o terceiro corte a linha da vida do homem.

laab
LAAB: prato muito popular na culinária do Laos, consistente em uma salada de carne picada com molho de peixe e
lima.

lab
LABORATÓRIO: Região e cidade da Guiné.

lab
LABORATÓRIO: Eu fermentar gástrica coagula o leite.

laban
LABÃO: Patriarca da família de Abraão, irmão de Rebecca e tio e sogro de Jacó.

labastida
LABASTIDA: Município espanhol na província de Álava.

labdaco
LÁBDACO: Rei de Tebas, pai de Layo.

labelo
LABELO: Pétala muito bom o corolla de orquídeas.

labiérnago
Sao: Palma do leste da Bolívia.

labion
LABION: Em Leon Valley de Sajambre, espécie de pele de cobra curto e brilhante.

lablabi
LABLABI: Comida tunisina baseado no grão de bico, pequenos pedaços de pão e sopa clara, temperado com
cominhos.

lablabi
LABLABI: Clara comida tinecina baseado no grão de bico, pequenos pedaços de pão e sopa temperada com cominho.

labne
Labne: Libaneses queijo de consistência cremosa que pode conter ervas aromáticas

labrestos
LABRESTOS: Em Hinojosa de Duero, município de Salamanca, jaramago branca flor que cresce entre o trigo e é
altamente cobiçado pelas ovelhas como grama.

labro
LABRO: Estranho apêndice do aparelho bucal dos insetos.

lacadiera
LACADIERA: Número de asteroide 336. da série.

lacandones
LACANDONA: grupo indígena, dos maias de tronco, que habita a selva Universidade na fronteira entre México e
Guatemala.

lacayo
LACAYO: Amarre fitas de suspensão, com o qual as mulheres decorado camisa de punho ou jerkin.

laccaria
Laccaria: Termo genérico que designa um conjunto de pequenos fungos de cor avermelhada, rosa ou ametista,
espaçados de lâminas, pé carnoso e Delgado.

lacear
AJUDA: Caça disponível em caça, então venha para fotografar, tirando o ar.

lacha
LACHA: Problemas, vergonha.

lacra
FLAGELO: Em Cuba e Uruguai, depravado pessoa.

lacrimosa
LACRIMOSA: Número de asteroide 208, da série.

lactama
LACTÂMICOS: em química, Amida cíclica.

lactarius
Lactarius: Cogumelo que brota quando quebra, um leite branco, vermelho, laranja, roxo, amarelo ou cinza, o que pode
mudar de cor devido à oxidação, em contato com o ar.

lactasa
LACTASE: sobre esse fragmento a lactose em glicose e galactose.

lactobacilo
Lactobacilos: Tipo de bactérias benignas que é encontrado na flora intestinal e leiteria produtos.

lactorresina
LACTORRESINA: Resina da planta de látex coagulada.

ladeo
INCLINAÇÃO: Inclinação, inclinação.

ladiego
LADIEGO: na cidade de Prioro leonês, estrada com forte inclinação transversal.

ladoga
LADOGA: Lago da Rússia localizada no óblast de Leningrado.

lae
LAE: Lahe, cidade de Papua Nova Guiné, na província de Momase.

lae
LAE: Atol das Ilhas Marshall.

laenas
LENATE: Nome de um nobre plebeia em Roma antiga, famosa por sua crueldade e arrogância.

laertes
Laerte: Pai de Ulisses.

lafayette
LAFAYETTE: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

lagartija
LAGARTO: Vulgar de lagarto na Espanha, pequena, leve e espantadizo, que se alimenta de insetos e viver entre os
escombros e buracos nas paredes.

lagran
LAGRÁN: Município espanhol na província de Álava.

lagran
LAGRÁN: Município espanhol na província de Álava.

laguardia
LAGUARDIA: Município espanhol na província de Álava.

laguiole
Laguiole: Francês queijo de Rouergue (Auvenia), a partir de leite cru de vaca, não cozidos, colar e casca natural
escovada e cinza.

lagumán
LAGUMAN: Salamanca, mocassim, gândul.

lagunar
LACUNAR: Cada uma das lacunas que deixam as madeiras formando o tecto de caixotões. -

lagunar
LACUNAR: Cada uma das lacunas que deixam as madeiras formando o tecto de caixotões. -

lagundi
Lagundi: Nome de uma planta verbenacea filipino.

lahar
LAHAR: Na mitologia suméria, deusa do gado.

lahmu
LAHMU: na mitologia da Mesopotâmia, gigantes e irmãos da Babilônia.

laicho

LAICHO: No Equador e com desprezo, expressão usada por indígenas para insultar a branco ou mestiço.

lairo
LAIRO: Na Extremadura, ladrão.

lais
LAIS: Amante de Alcibíades.

laja
LAJA: Lâmina que é colocada na fila de uma pipa.

laja
LAJA: Em Honduras, grão usado para esfregar.

lajazo
LAJAZO: Na Nicarágua, pedra.

lajero
LAJERO: Na América, cão muito duro na corrida.

lakargiíta
Lakargiita: Vários óxido de cálcio e zircônio, outros elementos como o urânio, ferro, titânio e háfnio, que cristaliza no
sistema ortorrômbico e classe dipiramidal.

lake
LAKE: Condado dos Estados Unidos. UU. , na Califórnia.

laksmi
LAKSHMI: Deusa Hindu do amor e beleza, esposa de Vishnu.

lala
LALA: Em Marrocos, senhora, o Papai Noel.

lalar
LALAR: Pronuncie deficientemente, repetindo sílabas que começam por ELE.

lama
LAMA: mestre da doutrina budista tibetano.

lama
LAMA: Prado, Prado.

lama
LAMA: óvulos de u de algas deles lamedales ou charcales.

lama
LAMA: No Chile, Colômbia, Honduras e México, camada de plantas Criptógama que cresce em água doce.

lama
LAMA: Metal de ferro.

lamadrid
LAMADRID: Município do México, no estado de Nuevo León.

lamar
LAMAR: Condado dos Estados Unidos, no Alabama.

lamashtu
LAMASHTU: na mitologia dos povos da Mesopotâmia, demônio feminino.

lamasu
LAMASU: Gênio beneficente da mitologia mesopotâmica.

lambeculos
LAMBECULOS: Salamanca, pelotillero.

lamberta
LAMBERTA: Número de asteroide 187, da série.

lambreño
Lambreno: em aragonês Quinto de Ebro, município de magro, esbelto.

lambrera
LAMBRERA: Em Hinojosa de Duero, município de Salamanca, cobertura da lareira, feita de arame, em forma de
panela.

lambriada
LAMBRIADA: No vale de Sajambre Leon, doces.

lambuzo
LAMBUZO, ZA: na Costa Rica, ele disse que é o focinho do animal há muito tempo e apontou, especialmente cães.

lameplatos
LAMEPLATOS: Familiar, baixa, rasteira, servil.

lameplatos
LAMEPLATOS: No Peru, figurativa e vulgarmente, abalone. lisonjeiro, bajulador.

lameya
Silva: Asteroide o número 248, da série.

lammasu
LAMASSU: Na mitologia Assíria, corpo protetora de divindade de touro ou de leão, asas de águia e a cabeça do
homem.

lammasu
LAMASSU: Na mitologia Assíria, corpo protetora de divindade de touro ou de leão, asas de águia e a cabeça do
homem.

lampar
LAMPAR: Salamanca, andando sempre aproveitando-se dos outros.

lampaz
Lampaz: No México, mafafa, planta de Riverside.

lampima
Lampima: No México, tortilha grande e muito grosso.

lan
LAN: Divisão administrativa da Suécia e da Finlândia.

lana
LÃ: Em Salamanca, as sementes ou flor da uva.

lana
LÃ: Clipe, peça de metal para unir ou prender duas coisas.

lana
LÃ: Verde Coco.

lana
LÃ: Obsoleto, você fatia de bacon.

lanan
LANÍN: Philippine árvore de mais de 1 m de diâmetro, que é extraído de uma pasta especial que serve como seu
ostoposa de madeira e incenso é usado hoje na construção de pequenas embarcações.

lanar
JINX: Abrir e limpar o peixe para sal-lo.

lanarkita
LANARKITE: Minerais de sulfato minério; chumbo Sulfato com ânion adicional de óxido, sem água, que cristaliza no
sistema monoclínico e prismático.

lancha
BARCO: Em Salamanca, pedra laje modo.

lanchurda
LANCHURDA: Preto nevoeiro, que dizem que faz a ovelha doente.

lanchurda
LANCHURDA: Pingente de gelo.

lanciego
LANCIEGO: Município espanhol na província de Álava.

lanciego
LANCIEGO: Município espanhol na província de Álava.

lanco
LANCO: Plantas da família Gramineae do Chile.

land
Terra: Cada Estado federal da Alemanha.

land
Terra: Terra de aeronáutica.

land
Terra: Terra, amelga, solo.

landa
LANDA: Páramo, grande extensão de terra plana, em que só crescem, as plantas selvagens.

landa
LANDA: Torrador de esponja, castanha Llanda.

landa
LANDA: Bateria para a lama.

landauita
LANDAUITA: Titanato de minerais de zinco, ferro e manganês, que cristaliza no sistema monoclínico.

landfas
LANDFAS: Medida líquido grosso usado em eqwuivalente de Berna para 640 azumbres de Castela.

landirana
LANDIRANA: Madeira na América do Sul a norte de para uso na construção, panelas e pratos.

landra
LANDRA: Saco escondido que estava no casaco ou vestido para transportar dinheiro escondido.

lane
LANE: Cidade dos EUA, no Condado de Jerauld e Dakota do Sul.

lanete
LANETE: de madeira filipino, branco, fino e leve, usado na construção de correntes de mobília.

langa
LANGA: Município de Ávila.

langa
LABGA: Bacalhau de cura.

langa
LANGA: bacalhau curado.

langa
LANGA: Barreira rudimentar para o encerramento das sebes.

langar
LANGAR: mancando.

langarra
LANGARRA: Navarra, sirimiri, garoa, chuva Petite.

langbeinita
Langbeinita: É um minério que ocorre em depósitos de marina evaporito juntamente com a Carnallita, halita e o outros,
que cristaliza no sistema isométrico de potássio

langita
Langite: Hidroxilados sulfato de cobre e hidratado dimórficos com o wroewolfeita que cristaliza no pseudoortorrombico

sistema monoclínico ou pseudohexagonal.

langreo
LANGREO: Município espanhol na província das Astúrias.

lani
LANI: Pessoas indígenas de Nova Guiné Ocidental.

laniocera
Laniocera: Um género de aves da ordem passeriformes que inclui duas espécies, nativas da América tropical
(Neotropical).

lano
Gari: Nome comum que é dado a la ceiba na Colômbia.

lantaron
LANTARÓN: Município espanhol na província de Álava.

lanternina
LANTERNINA: Moeda de prata da Toscana.

lanugo
LANUGEM: Cabelo que cobre o corpo do recém-nascido.

lanugo
LANUGEM: Cabelo que cobre o corpo do recém-nascido.

lanugo
LANUGEM: Cabelo que cobre o corpo do recém-nascido.

lanutan
LANUTAN: Filipina, luz vermelha na cor com tons de amarelos, usado na construção de madeira da mobília.

lanuza
Lima: localidade de Huesca, no município de Sallent de Gallego.

lanuza
Lima: Em Honduras, marginalizados que vive rasgando ao povo.

lanzada
LANÇADO: Medido agrimensoria envolvendo o antigo espanhol, estimada em 400 passos, também chamado de
alanzada.

lanzahita
LANZAHÍTA: Município espanhol na província de Ávila.

lanzarote
LANZAROTE: Espanhol ilha do arquipélago das Ilhas Canárias, pertencentes à província de Las Palmas, cuja capital é
Arrecife.

lanzia
Lanzia: Número de asteroide 683, da série. -(Lanzia com L, letras maiusculas).

laodica
LAODICA: Asteroide o número 507 da série.

laos
LAOS: País do sudeste da Ásia, sem saída para o mar.

lapa
Sticky: Em Venezuela, norte, roedor.

lapa
Sticky: Bardana, vegetais.

lapa
Sticky: Comestível molusco gastrópode de concha de cone que vive anexado a penas das costas.

lapa
Sticky: Pessoa insistente e pegajosa.

lapa
Sticky: Medir para os agregados usados os Estados Pontifícios de Ancona.

lapa
LAPA: Barco grande, acima de tudo que está debaixo de água, servindo de tampa um Lorca.

lapada
LAPADA: No Peru, a água que ele lança uma pessoa.

laparoenterostomia
LAPAROENTEROSTOMIA: Abertura Artificial no intestino.

lape
LAPE: No Chile e no caso de fios de lã, etc. , enrefafo, endurecido.

lapes
LAPES: Lajes de pedra ou ardósia, concebida para cobrir os telhados de pasiegas as casas.

lapiaz
LAPIAZ:aspecto apresentar as rochas calcárias quando eles são atacados por águas superficiais.

lapis specularis
Lapis specularis: tipo de espelho translúcido selenitica, agora conhecido como a pedra de gesso do espéculo.

laplandita-&#40;ce&#41;
Laplandite-(CE): Silicato complexo de fosfato, com cátions de sódio, cério, titânio e hidratada. Cristaliza no sistema
ortorrômbico e dipiramidal.

lapon
Lapão: Pessoa fome voraz até tarde.

laque
LAQUE: Imaginário moeda do Império do grande Mughal usado para contagem e razão.

laquesis
LACHESIS: Asteroide número 120, da série.

laquis
LAQUIS: Antiga cidade de Judá, no Shefelá.

lar
LAR: Cuadrumano mamífero espécie de gibão de Malaca.

lara
LARA: Estado da Venezuela.

laral
LARAL: String que fica no centro da chaminé para a casa e cujo gancho inferior está pendurado o pote.

lardón
Lardon. Tira ou cubo de gordura de porco, usado para dar sabor a receitas salgadas e saladas, em algumas cozinhas.

larga
LONG: Quanto mais tempo o bilhar de sugestões.

lari
LARI: Unidade monetária da Geórgia,

larin
LARIN: Moeda que corria no Lar, capital de Laristan, consistindo de um Band-Aid ou fio de prata, mistura e dobra, uma
polegada de comprimento e a espessura do cano de uma pluma de pombo, que se elevaram a 80 maravedis de velo.

larisa
LARISA: Satélite de Netuno.

larish
LARISH: Equivalente a uma libra e 6 salários torneses moeda de prata de Persia.

laroya
LAROYA: Município espanhol da província de Almeria.

larra
LARRA: no país basco e coloquialmente, prado.

larra
LARRA: Bush, BlackBerry.

larraon
LARRAON: Madeira no hemisfério norte, usado em carpintaria obtida o álcool para formar a base para a elaboração de
Genebra.

larráinzar
LARRAINZAR: Município do México, no estado de Chiapas.

larrea
Larrea: Gênero de arbustos Evergreen da família dos zygophyllacae, distrobuidas pela América.

larris
LARRIS: Prata moeda de West Indies equivalente a 100 maravedis de velo.

lascivo
LEWD, VA: também lozano.

lasio
LASIO: Gênero de insetos [, que constroem seus ninhos em árvores e sob a terra ou pedras.

lassen
LASSEN: Condado dos Estados Unidos. UU. , na Califórnia.

lasta

LASTA: Medida equivalente a duas toneladas, usadas por suecos e dinamarqueses em seus estatutos.

lastar
LASTAR: Sofra no pagamento de uma falha.

laste
CLERIGO: Medida para os agregados usados na Holanda e em Hamburgo, de equivalências diferentes.

lasto
LASTO: Palha de milho.

lastrida
URGENTE: Árvore de Bixaceo da Costa Rica.

latanero
LATANERO: Um género de palmeiras de anão, deixa fã, nativa das Ilhas Mascarenhas.

latazo
LATAZO: Coloquialmente, Tin, o que provoca cansaço e desgosto.

laticlave
LATICLAVE: em a Roma antiga, logotipo honorífica reservada aos membros da ordem senatorial.

latifundio y minifundio
Propriedades: Grande extensão de terras pertencentes a um único proprietário. SÍTIO: País rústico de dimensões muito
pequenas.

latir
Batida: dar punzadas uma ferida.

latiro
LATIRO: Ervilhas selvagens.

lativo
LATIVO. Em gramática, caso do declínio, algumas línguas indo-europeias, que indica a direção onde.

latona
LATONA: na mitologia romana, filha dos Titãs Ceo e Phoebe e mãe de Apolo e Diana.

latrappita
Latrappita: Vários óxido de cálcio, nióbio e ferro, que cristaliza no sistema ortorrômbico, classe dipiramidal.

lauan
LAUAN: Árvore Philippine ternstremiaceo de grande altura, semelhante ao incenso de resina.

laud
ALAÚDE: barco pequeno do Mediterrâneo.

laud
ALAÚDE: Marina Tortuga é casca coriácea.

lauderdale
LAUDERDALE: Condado dos Estados Unidos, no Alabama.

laueíta
Laueita: Fosfato se, ple de ferro e manganês, hidroxiladas e hidratado, cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal.

laulau
LAULAU: Prato típico havaiano, constituído por carne de porco, envolto em folhas de taro.

laumontita
LAUMONTITE: Minério de classe 9, silicatos, segundo Strunz, grupo de zeólita; silicato de alumínio hidratado de cálcio
que cristaliza no sistema monoclínico.

launa
LAUNA: Clay magnésio cinzento, que é usado na Andaluzia para cobrir telhados.

laura
LAURA: Asteroide o número 467, da série.

laureado
Vencedor: Moeda de ouro que foi inventada na Inglaterra em 1619, com o busto do rei Jaime I, rodeado por uma coroa
de louros.

laurencia
LAURENTIEN: Asteroide número 162, da série.

laurin
Laurin: Mitologia, rei das fadas, que segundo a lenda da Nibelungen, era um anão e viviam em um jardim encantado.

laurionita
Laurionite: Cloreto hidroxilado de chumbo, que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

laurita

Laurie: Eu enxofre simples rutênio, ósmio, ródio, irídio ou impurezas de ferro, que cristaliza no sistema isométrico e
diploides.

lautita
Lautita: Eu enxofre simples cobre e arsênico, que cristaliza no sistema ortorrômbico e disfenoidal.

lavash
LAVASH: Macio e fino, pão feito de farinha, água e sal, estendido pelo Irã e a Armênia e a persa origem.

lavaz
LAVAZA: Em Puerto Rico, espuma modeladora sabão na água.

lavaza
LAVAZA: No Chile, espuma de sabão.

lavaza
LAVAZA: Parte do intestino do porco.

lavaza
LAVAZA: água suja ou misturada com as impurezas.

lavaza
LAVAZA: Pedaço de madeira para substituir outro.

lavaza
LAVAZA: Equador e desdenhosamente, sopa ou caldo mal temperado.

lawrence
LAWRENCE: Condado dos Estados Unidos, no Alabama.

lawrence
LAWRENCE: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

lawrence
LAWRENCE: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

lawsonita
Coesite: Alumino-sorossilicato de cálcio, hidroxiladas e hidratado cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

laxoox
LAHOH: pão liso, espécie de panqueca, que é servida na Somália e Djibuti.

laza
LAZA: Segmento de peixe.

laza
LAZA: Campo para a luta.

lazarakia
LAZARAKIA: pão de especiarias feita pelo cristão ortodoxo grego, o sábado em que começa a semana Santa.

lazos
LAÇOS: Salamanca, primeira corda de esparto usada para amarrar a carga em cavalos.

lazulita
Lazulite: Fosfato de hidroxi-alumínio, ferro e magnésio, que cristaliza no sistema monoclínico.

lazurita
LAZURITA: Minério dos tipo Tectossilicatos, pertencente ao grupo da feldespatoides; aluminossilicato com ânions de
sódio e cálcio que cristaliza-se no isométrico cúbico do sistema.

láatiro
Laatiro: No México, palmilla, espécie pertencente à família Agavaceae.

lámpara
LÂMPADA: Bando de árvore colocando jovens nos portões das casas na manhã de San Juan.

látigo
1.-chicote: justo da máquina de movimento quase circulares, cujos choques curvas assemelham-se a
chicotadas.<br>2.-chicote: caneta que foi usada para ornamento na aba do chapéu e é cercado de quase tudo.

le
Você: Nome duas dinastias vietnamitas.

lea
LEITURA: Medição de fios.

lea
LEIA-se: Rio de Lugo, afluente do Rio Minho.

lea
LEIA-se: A primeira esposa de Jacó.

leadhillita

LEADHILLITE: Minerais minerais carbonatos e nitratos; carbonato-sulfato com cátions de chumbo, hidroxiladas, que
cristaliza-se no sistema monoclínico e prismático pseudo-romboedrico.

leba
LEBA: Em Venezuela, bambu, planta.

leba
LEBA: Pedaço molhado de forma alongada.

leba
LEBA: Pedaço molhado de forma alongada.

leba
LEBA: Flint.

