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nejo
Ñejo: No México, fungo canário.

nekomata
NEKOMATA: Gato de habilidades sobrenaturais pertencentes ao folclore japonês.

nekrasovita
Nekrasovite: Sulfovanadato de cobre e estanho, anidro, com impurezas de ferro, zinco e selênio, que cristaliza no
sistema isométrico e hextetraedrico.

nela
Bruno: Tio de Burgos, um afluente do rio Ebro.

neleo
NELEU: Na mitologia grega, filho de Poseidon e tiro, fundador de Pilos, cidade da Messênia.

neli
NELI: arroz com Glume.

nemausa
NEMAUSA: Asteroide o número 51, da série.

nemesis
Nemesis: Asteroide o número 128, da série.

nemrod
NIMROD: Lendária figura bíblica, filho de Cush e neto de Cam.

nenadkevichita
Nenadkevichite: Ciclosilicato com estrutura de anel de quatro membros de sódio, sílica e nióbio, com impurezas de
alumínio, terras raras, potássio, ferro, manganês, magnésio e bário, que cristaliza no sistema ortorrômbico.

nenci
NENCIO: Povos indígenas para a Rússia, de samoidea, estabelecido em Jamalia e Nenetsia, também chamado de
nenezi de origem.

nenepil
Nenepil: no Distrito Federal do México, nome que ele designa a combinação de nana e colheita de tacos de carne de
porco que produziu.

nenetta

NENETTA: Asteroide número 289, da série.

nenguanitos
Nenguanitos: Doce típico de Oaxaca.

neo
NEO: Ultramontano.

neocor
NEOCOR: Corneta alta com pistões e tons, que tem o dossel curvado para a frente.

neogalo
NEOGALO: Primeiro secretoras de leite materno, depois o colostro.

neoluederitzia
Neoluederitzia: A única espécie do género botânico pertencente à família do zygophyllacae cuja única espécie é
endémica da Namíbia.

nepa
Daniel Silveira: Cluster talo.

nepa
Daniel Silveira: Um género de insectos heterópteros, a família do nepidos tipo.

nepa
Daniel Silveira: Em Colômbia, tronco de banana, que não é fosco Woody.

nepas
NEPAS: Município de Soria.

nepaulita
NEPAULITA: Carbonato de bismuto, variedade da bismutita.

nepe
NEPE: Em Venezuela, salvou-se do milho pérola, concha composta dos embriões grãos e sementes.

nepote
NEPOS: Parente e privado do Papa.

nepouita
NÉPOUITE: Grupo Mineral serpentina, que cristaliza no sistema ortorrômbico.

nepouíta
Népouite: Filossilicatos com tetrahedrons de anéis e octaedros de sílica, intercaladas com camadas de caulinita, com
cação de níquel, hidroxilada, levando as impurezas em magnésio, que cristaliza no sistema piramidal e Orthorhombic.

neptunita
NEPTUNITE: Minério do tipo dos filossilicatos, grupo de neptunite, que carrega os cátions em sua fórmula, potássio,
lítio, sódio, ferro e titânio e cristaliza no sistema monoclínico e domatico.

neptuno
NETUNO: Oitava planeta do nosso sistema solar.

neptuno
Netuno: Na mitologia romana, Deus que governa todas as águas e os mares, filho de Saturno e Ops e irmão de Júpiter
e Plutão.

nere
NERE: Nome que ocorre também no México para a alfarroba.

nergal
NERGAL: Deus babilônico dos mortos.

neritum
NERITUM: Nome grego de uma ilha no mar Jónico.

nerol
NEROL: Espírito que é a essência da flor de laranjeira.

nerpio
NERPIO: Município espanhol na província de Albacete.

nerthus
NERTHUS: Asteroide número 601, da série.

nes
NES: Mês antiga árabe intercalados a cada 3 anos.

nesea
NESEA: Uma das Nereidas.

nesle
NESLE: Antiga moeda de cobre que decorreu em França.

nesles
NESLES: Medidas para líquidos de Hanover.

ness
NESS: Lago que está localizado nas terras altas da Escócia.

net
NET: no passado, nome do Deus Marte.

net
NET: Em ciência da computação, rede.

neta
NET: Ilhas Canárias, nome vulgar de plantas aromáticas e medicinais da família Labiatae.

netsuke
NETSUKE de: escultura em miniatura inventada no Japão, o S. XVII.

neula
Neula: Waffle, doce.

neumolito
NEUMOLITO: Concreção ou cálculo que se forma no pulmão.

neural
NEURAL: Relacionadas com o sistema nervoso e os neurônios.

neva
NEVA: Rio da Rússia que desagua no Golfo da Finlândia.

nevada
NEVADA: Estado dos Estados Unidos

nevado
Nevado: 1: bebida alcoólica que resulta da mistura de licor de fruta licoroso e cana de açúcar. -2: grãos de tortilla de
milho tenro e macio, misturado com açúcar.

nevusquear
NEVUSQUEAR: Salamanca, começam a cair neve misturada com água.

newton
NEWTON: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

newtonia
Newtonia: Número de asteroide 662, série. -( Newtonia com N, capital ).

ney
NEY: Flauta proeminente na música do Oriente Médio.

nezala
NEZALA: Em Marrocos, pousadas localizados nas proximidades de estradas.

nezha
NEZHA: Protetor de China Deus no Taoismo, que vem da mitologia budista.

néstor
Nestor: Número de asteroide 659 da série. -( Nestor com N, capital ).

ngala
NGALA: Cidade de Angola na província do Bengo.

ngale
CARVALHO: Antas, madeira africana usado em painéis decorativos.

ngolome
NGOLOME: Aldeia de Angola na província do Bengo.

ngonga
NGONGA: Cidade de Angola na província do Bengo.

nia
NIA: Em Burgos e Palencia, bando de colheita de corte.

niagara
Niágara: Rio que nasceu no lago Erie e flui para o Lago Ontário e faz a fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos.

nial
NIAL: Salamanca, ninho onde as galinhas põem ovos.

niamey
NIAMEY: Capital do Níger, bem como a região de Tillabéri, no sudoeste do país.

niassa
NIASSA: Província de Moçambique.

nicea
NICEIA: antiga capital do Império Bizantino.

nich
Nich: No México, o nome que é dado para o licor de cana de açúcar.

nicolita
NICOLITA: Mineral composto de níquel de arsenieto que cristaliza no sistema hexagonal, também conhecido como
niccolite e dipyramidal hexagonal.

nicteo
NICTEU: Pai de Antíope, irmã de Hico.

nictinastia
NYCTINASTY: Reversível resposta a estímulos de luz envolvendo o movimento das folhas, que esticar durante o dia e
são dobradas durante a noite.

nicuatole
Nicuatole: No México, doce consistência semelhante a um creme ou pudim, que é feito com milho crioulo cozidos em
água, leite, açúcar mascavo e canela.

nidal
NIDAL: Início, base ou razão de acontecer ou continuar alguma coisa.

nido
NINHO: Site onde você vai com frequência.

nido
NINHO: Buraco que algumas armas têm no quarto.

niedermayrita
Niedermayrite: Sulfato de cobre e cádmio, hidroxilado e hidratado cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

niemen
NIEMEN: Rio que corre pela Bielorrússia e Lituânia.

nigari
NIGARI: Nome que ocorre no Japão-o cloreto de magnésio, agente coagulante que misturado com leite de soja nos
permite obter tofu.

nigerita
Nigerita: Grupo nigeritas minérios são óxidos de alumínio, ferro e estanho, que cristalizar no sistema trigonal.

nigiri
Nigiri: Japonês arroz vinagrete coberto com fatias de peixe.

nigori
NIGORI: alcoólico bebida japonês, variedade de saquê, produziram a partir do arroz.

nigüenta
Niguenta: Na Costa Rica, garota sentada removendo são as larvas.

niharra
Niharra: Município espanhol na província de Ávila. -( Niharra com N, capital ).

nihuijuti
Nihuijuti: Stew feito com carne de porco, pimenta, alho, também conhecida como carne de porco com chimborote molito
vermelho, tomate e milho para engrossar, chile.

nike
NIKE: Asteroide o número 307, da série. Também agradável e Niceia.

nilo
Nilo: Rio da África, que nasceu no Rio de Kagera ou Lago Victoria e fluxos no mar Mediterrâneo passa por 11 países.

nim
NEEM: Árvore da Índia e Burma, pertencente à família Meliaceae, amplamente utilizada na medicina.

nimba
NIMBA: Montanha localizada ao longo da fronteira entre a Guiné e Costa do Marfim.

nimi
NIMI: Na mitologia Hindu, o primeiro rei da linhagem de Yanakas, neto do Rei Manu e o mais jovem dos cem filhos do
rei Iksuakú.

nimoya
NIMOYA: gênero de plantas saxifragaceas da Índia.

nin
NIN: A cultura suméria, senhora, rainha, sacerdotisa.

nina
MENINA: Tipo de milho vermelho escuro.

nina

MENINA: Pupila do olho.

nina
MENINA: fogo, carvão, fogo.

ninazu
: Em sumério NINAZU mitologia, secundário Deus do submundo.

nindaranna
Nindaranna: Nome dado a Vénus pelos babilônios.

ningal
NINGAL: Na mitologia mesopotâmica, grande senhora, grande senhora, grande rainha.

ningikuga
NINGIKUGA: na antiga Mesopotâmia, deusa e juncos e pântanos.

ningizzida
NINGISHZIDA: na deidade de Mesopotâmia antiga conhecida como, " O senhor ou a senhora da vida ".

ninhursag
ARURU: Na mitologia suméria, é o nome mais conhecido de Ki e era a deusa da terra e mãe.

ninina
NININA: Asteroide o número 357, da série.

niningerita
NININGERITE: Tipo de mineral de minério sulfurado, grupo de Azevedo; enxofre simples do metal magnésio, anidro,
que cristaliza no sistema isométrico.

ninkasi
NINKASI: na antiga mitologia da Mesopotâmia, uma das oito divindades criadas por Ninhursag para curar Enki.

ninkautu
Ninsutu: Na antiga Mesopotâmia, pot Ninhursag para curar Enki criada deidade.

ninkur
NINKUR: Na mitologia da Mesopotâmia, menor mãe deusa.

ninlil
NINLIL: Na mitologia suméria, deusa ou a dama do ar.

ninsar
NINSAR: Mitologia caldeu, deusa das plantas.

ninsikila
NINSIKILA: Deusa da antiga Mesopotâmia, padroeiro do mítico paraíso de Dilmun.

ninsuna
NINSUNA: Mitologia caldeu, deusa das vacas, tutelar Gudea de Lagash.

nintu
MAMI: Na antiga Mesopotâmia, o nome pelo qual conheceu uma divindade da mãe.

nintulla
Nintulla: na mitologia da Mesopotâmia, divindade criada por Ninhursag.

ninurta
NINURTA: Na mitologia suméria e Acádia foi o Deus de Nippur.

niñito
Menino: em México, amarelo fungo.

niño envuelto
Criança envolvida: no México, pão doce em forma de rolo.

niobe
NIOBE: Filha de tântalo, rainha lendário da Frígia.

niobe
NIOBE: asteroide número 71, da série.

nion
NION: Medida equivalente a dez bares filipina.

nipe
NIPE: Baía de Cuba na sua costa nordeste.

nipponia
NIPPONIA: Número de asteroide 727 da série. -(Nipponia com N, letras maiusculas).

niqab
NIQAB: Nicab, véu que cobre o rosto e é usado por mulheres muçulmanas como parte de seu vestido hijab.

niquelskutterudita
NIQUELSKUTTERUDITA:; imeral arsenieto de minerais de sulfeto; níquel de arsenieto que cristaliza no sistema
isométrico e diploides.

niquelskutterudita
NIQUELSKUTTERUDITA: Mineral arsenieto de minerais de sulfeto; níquel de arsenieto que cristaliza no sistema
isométrico e diploides.

nisa
NISA: asteroide número 44 da série.

nisa
NISA: Ninfa que educou Dionysus.

nisaba
Conhecida como NISABA: Assíria e Suméria deusa da fertilidade da escrita e a astrologia.

nisco
NISCO: Salamanca, Minnow colocando isca para pescar enguias.

niscómil
Niscomil: No México, panela de barro onde você cozinhou o milho com limão, para preparar o nixtamal.

niso
NISO: filho de Pandião, rei de Mégara.

nisroch
: NISROCH na demonologia, anjo caído, associado com Belphegor.

nissonita
Nissonite: Fosfato de cobre e magnésio, hidroxiladas e hidratado cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

nistalo
NISTALO: Nome da cientista branca.

nitaino
NITAINO: entre os primitivos nativos da nobre de Cuba, Príncipe, ou o chefe com as pessoas que o seguiram e
obedeceram como vassalos.

nitallatos
Notallatos: No México, tortilla, feita com concurso de fubá de milho com piloncillo Oaxaca, forma triangulada e o
tamanho de um pequeno tortilla.

nitidula
NITIDULA: género de insectos coleópteros pentamers.

nitrohue
Nitrohue: No Chile, metade lã de grânulos de prata sash.

niucho
NIUCHO: Cidade do Chile na região dos lagos.

niue
NIUE: Ilha do Pacífico, entre os arquipélagos de Tonga e cozinheiro.

nivo
NIVO: Em Chile, arranhão ou casca de plantas medicinais.

nix
NIX: na mitologia grega, deusa principal da noite.

nix
NIX: Satélite de Plutão.

nixcán
Niscan: No México, o milho cozido no limão.

nixteme
Nixteme: Feito com milho Atole rosa que cabe para embeber por uma semana e depois secá-lo e cozinhá-lo com água,
até engrossar.

nizam
NIZAM: Soberano de Hyderebad, na Índia.

níjar
NÍJAR: Município espanhol da província de Almeria.

njeli
NJELI: Sipo, madeira África importante na construção e carpintaria.

no
NÃO: negação; resposta negativa.

no
N: Símbolo químico nobélio.

no coscarse
NÃO coscar é: se coscar é: para perceber, ou perceber, coscá-lo não significa: não aprendem nada.

noal
Nam: Em Logroño, Soria e Segóvia, noz, anoal.

nob
NOB: Antiga cidade bíblica perto da atual Jerusalém.

nobleita
NOBLEITE: Minério do tipo de minerais de borato; borda-hexaborato de hidratado de cálcio e hidroxilados, que
cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

nobleíta
Nobleite: Borda-hexaborato de hidratado de cálcio e hidroxilados, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

nocheztli
Nocheztli: No México, grana cochinilla, inseto hemíptero.

nochotle
Nochotle: Bebida feita com atum cardona esmagado na água, lavar e misturado com pulque.

nocla
NOCLA: Em Chile, o destino do jogo chamado, "pilluca" e em Santiago, "pallalla", que consiste em receber os cinco
seixos, com o qual é jogado na parte de trás da mão.

nod
NOD: Lugar habitado por Caim, após o assassinato de Abel.

nodi
NODI: nome vulgar de um gênero de aves web-footed do mar abundante no Atlântico e o Pacífico.

noelia
NOELIA: Nome de mulher.

noemi
Noemi. Esposa de Elimeleque e sogra de Rute.

noemí
Noemi: Asteroide número 703, da série. -(Noemi com N, letras maiusculas).

nogate

Nogate; Doce tradicional de Monterrey (México). . -Nota: A palavra Nogote, cujo significado não é válido enviei por
engano.

nogote
Nogote: Doce tradicional de Monterrey (México).

nogouba
NOGOUBA: Madeira de w. África usada em marcenaria e carpintaria.

noli
NOLI: Palma da Colômbia, cujo fruto dá o óleo.

nolí
NOLI: Líquen usado como isca.

nolli
NOLLI: Asteroide número 473, da série.

noloche
Noloche: Tamale feita com massa de milho misturada com feijão frito, enrrollada na grama, envolvida em folhas de
bananeira e Santo.

noma
NOMA: Gangrena da boca e rosto.

nomo
NOMO: Cada divisão administrativa da Grécia.

nono
NONO, at: Aplicado para quem é muito tímido ou delicadas, lamentoso, cobarde e assustador.

nonoava
NONOAVA: Município do México, no estado de Chihuahua.

nontronita
CALCIAN: Minério do tipo dos filossilicatos e o grupo esméctico; filossilicato de alumínio com folhas de mica, sódio e
ferro, hidroxiladas e hidratado, cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

nor
NEM; Coloquialmente, senhor deputado, termo elogioso.-

nor

NEM: Rei mítico da Noruega.

nora
NORA: Astúrias freguesia do concelho de Oviedo.

nordstrandita
Nordstrandita: Minério de forma de hidróxido de alumínio que cristaliza no sistema triclínico e pedial. Também
chamado de randomita.

noreña
NOREÑA: Município espanhol na província das Astúrias.

noria
NORIA: No Panamá, um tipo de piscina ou lago.

norica
NORICA: Antiga província romana da Europa Central.

norit
NORIT: Alga.

norito
Norito: Frase ou palavras direcionadas para as divindades no Xintoísmo.

norma
PADRÃO: Asteroide número 555 da série.

nornas
NORNES: Deusas do destino na mitologia nórdica.

nosa
NOSA: O Pirineo Aragonés e familiarmente, fiesta, farra.

noseana
NOSEAN: Minério dos tipo Tectossilicatos, pertencente ao grupo feldespatoides.

nostalgia y melancolia
NOSTALGIA: 1: melancólica tristeza causada pela lembrança de alegria perdida. -2: vale a pena ser ausente pátria ou
parentes ou amigos. MELANCOLIA: 1: tristeza divaga, profundo, Pacífico e permanente, nascido das causas físicas ou
morais, tornando-se de sofredores que não gosto ou divertido em todos os. -2: monomania em que dominam as
condições morais tristes. -3: desafectadas, bílis negra ou atrabilis.

nota
Nota: Conte o montante total da compra ou consumo.

notburga
Notburga: Número de asteroide 626, da série.

notoespecie
NOTOESPECIE: Botânicos, nome dado a uma espécie que tem uma origem híbrida, resultante do cruzamento entre
duas espécies diferentes.

notogenero
NOTOGENERO: Em botânica, um gênero que tem sua origem no cruzamento de plantas pertencentes a diferentes
gêneros.

nougat
Torrone: Elaboração de massa com açúcar, mel e nozes.

nougatine
Nougatine: Baseado em preparação loiro doces e amêndoas picadas; as avelãs são adicionadas às vezes.

novelda
NOVELDA: Município espanhol na província de Alicante.

novena
Nona: Prática devota que é oferecida por nove dias consecutivos e é dedicada a Deus, a Virgem Maria ou os Santos.

novias al balcón
Noivas na varanda: prato feito com pelúcia nopales, típica do estado de Colima.

novike
N'VIKE: Instrumento musical cultura característica qom curvou-se cordas.

noyas
NOYAS: Índios que vivem na América Central, do Panamá Tehuantepec.

nraa
NRAA: Marrocos rio que nasce no Atlas.

nshima
NSHIMA: Prato preparado da farinha de milho e água, popular na Zâmbia e Malawi.

nsu

NSU: Madeira de baixa densidade da África, utilizada em marcenaria e painéis.

nsutita
Nsutite: Simples óxido manganês hidroxilados que cristaliza no sistema hexagonal.

nuca
Pescoço: No México, chicatana Ant.

nucodio
NUCODIO: em botânica, fruta composta de muitas nozes inseridos em torno do mesmo ponto.

nucula
NUCULA: Frutos secos indeiscentes, que não abre quando maduro, também chamado clusa.

nudimmud
NUDIMMUD: na antiga Mesopotâmia, dentre os epítetos de Enki.

nue
NUE: Criatura mitológica do folclore japonês.

nuegado
NUEGADO: Concreto, mistura de água, areia, cascalho e cimento.

nuero
Genro, RA: Cônjuge da criança, de uma pessoa.

nuégados
Nuegados: Doce típico de Chiapas, feito com bolas de massa de farinha de trigo pequeno, frito em banha e coberto
com mel de açúcar.

numo
NUMO: Moeda romana de cobre ou dinheiro antigo, que se elevaram a um ás.

nunbarsegunu
NUNBARSEGUNU: Na mitologia caldeu, mãe deusa e deusa do Oriente Médio antigo.

nuoc-mâm
Nuoc-mam: Extraia o molho de Brown elaborado com suco de peixe, típica cozinha vietnamita.

nuraga
NURAGHE: Monumento megalítico na Sardenha.

nurite
Nurite: Arbusto da família do Labiatae de até 3 m. , altura, oval, alongada e apontou as folhas.

nusku
NUSKU: na antiga Mesopotâmia, mitológico Deus da luz e do fogo.

nut
NUT: Deusa egípcia do céu.

nutrosa
Nutrosa: Fisiológico alimento artificial, obtido pela combinação da caseína com soda cáustica, cujo excesso é feito para
desaparecer por ebulição em álcool.

nutulo
NUTULO: mexilhão.

nuva
Novo: Asteroide número 150, da série.

nuxi
Nuxi: No México, atolillo do res.

número
NÚMERO: Indivíduo sem a Guardia Civil de formatura.

nyankom
NYANKOM: W, a madeira usada na construção naval, também chamada de Niangon África.

nyerereíta
Nyerereite: Carbonato de sódio e cálcio, anidro, que cristaliza no sistema piramidal e Orthorhombic.

ñaca
NACA: em alguns lugares da Espanha, de prestidigitação, mau trabalho.

ñachi
NACHI; No Chile, ainda quente e matérias-prima, sangue do cordeiro, temperado com sal e pimenta, constituindo um
guisado muito digestivo.

ñada
NADA: anteriormente e agora em desuso, nada.

ñafle

NAFLE: 1: no Panamá, comida-2: no Chile e comumente, pênis.

ñancu
Nancu: No Chile e entre o vulgar, Montagu.

ñangapire
NANGAPIRE: Árvore Mirtaceo, uma espécie de pitanga.

ñañara
NANARAS: Em Jaén, resíduos ou borras de qualquer tempero.

ñañara
NANARA: Bug, bug.

ñañara
NANARA: No México e coloquialmente, preguiça.

ñañaro
Nanaro, ra: em Salamanca, anestesiar -

ñácate
NÁCATE: Ruído causado por um golpe de estado.

ñáñara
NANARA: Em Cuba, lacra, relíquia ou sinal de uma doença ou aflição.

ñe
NE: Onomatopeia da voz do touro.

ñenday
Nenday: Nome que eles dão a Río de la Plata para um papagaio de verde-amarelado com manchas escuras azuladas
e avermelhadas muito estridente e barulhentas.

ñeque
NEQUE: Na Colômbia, o coelho como animal.

ñidoltoqui
Nidoltoqui_ entre os mapuches ou Araucanians, rei do toqui.

ñurdo
NURDO: Eu canhoto, esquerdo.

o porriño
O PORRIÑO: município de Pontevedra, na área metropolitana de Vigo-é nome gallego; em castelhano é PORRIÑO ).

oahu
OAHU: Ilha do arquipélago havaiano.

oakermanita
Åkermanite: Sorossilicato de cálcio e magnésio que cristaliza no sistema tetragonal.

oanes
OANES: Monstro mitológico que personificava a lua e o mar.

oaxaca
OAXACA: Estado do México.

ob
OB: Prefixo que significa, oposição " ".

oba
OBA: Identificador da África.

obarar
OBARAR: Ara a terra circularmente.

obduccion
OBDUCCION: Confronto dos continentes. Processo de localização do ophiolties sobre o continental crosta.

obeche
WAWA: Madeira de uma árvore grande da África Ocidental, usada para o chapeamento.

obed
Obede: filho de Boaz e de Rute, pai de Jessé e avô de Davi.

obelar
OBELAR: notar, advertir, escreva qualquer coisa particular especialmente nos livros.

obelar
OBELAR: notar, advertir, escreva qualquer coisa particular especialmente nos livros.

obelión
Obelion: Anatomia, ponto na sutura sagital onde é atravessada pela linha que passa através de dois orifícios do
parietal.

oberon
OBERON: Satélite de Urano.

oberón
OBERON: Mitologia celta e lenda medieval, o rei das fadas.

obi
OBI: Rio da Sibéria que nasce no maciço de Altai.

obi
OBI: Larga faixa de tecido forte que leva o quimono, amarrando em maneiras diferentes.

obispo
Bispo: Embutimento barriga carne de porco com as vísceras de animais mesmas frito e picado finamente, temperado
com ervas de cheiro, típica do estado de México.

oblast
Oblast de: Cada divisão administrativa da Rússia.

oblata
OBLATO: Certas leis que foi pago no passado.

oblata
OBLATO: Aragão, pão, fina bolo cozido na chama.

oblato
OBLATO: Achatada nas extremidades de um diâmetro.

oblato
OBLATO: Filho foi dado a um mosteiro.

obmutescencia
OBMUTESCENCIA: Perda da voz.

obo
OBO: Árvore Gabão.

obraje
Moinho: Prestação de trabalho que se impõe sobre os índios da América.

obrepcion
OBREPCIÓN: em direito, falsa narrativa de um fato.

obsidional
OBSIDIONAL: Que um convencional moeda que é posta em circulação num lugar sob cerco para o tráfego.

obulco
OBULCO: Antigo nome romano de Porcuna, município de Jaén.

oc
OC: Flauta turca terminou em uma bola.

oca
OCA: montanhas do sistema ibérico, em Burgos.

oca
OCA: Mesa de jogo.

oca
OCA: Mesa de jogo.

oca
OCA: Mesa de jogo.

oca
OCA: Mesa de jogo.

oca
OCA: Em Leon e Palencia, algas ou ovos que crescem em rios e córregos, especialmente na água estagnada.

oca
OCA: Rio de Burgos, afluente do rio Ebro.

oca
OCA: Oxalidaceae sudamericana de planta de tubérculo comestível.

ocal
OCAL: Casulo feito por duas ou mais minhocas de seda.

ocampo
OCAMPO: Município do México, no estado de Chihuahua.

ocampo
OCAMPO: Município do México, no estado de Nuevo León.

ocas
GANSOS: knots nos ramos das sequências por efeito do torque extrema destes.

océana
Oceana: Número de asteroide 224, da série.

ochimusha
Ochimusha: Em Japonês, folclore guerreiro venceu quem fugiu de seu inimigo.

ochio
OCHI: produto de padaria, tradicional do Alto Guadalquivir, consistente em panela de óleo de oliva e anis.

ocimo
OCIMO: nome científico do manjericão.

ocipete
OCYPETE: na mitologia grega, das harpias. filha de Taumante e Electra.

ocipete
OCYPETE: na mitologia grega, das harpias. filha de Taumante e Electra.

ocla
OCLA: Verdin aparecendo em água estagnada ou correntes baixas.

ocllo
OCLLO: Número de asteroide 475, da série.

ocno
OCNO: Caráter alegórico da mitologia grega, condenada no inferno.

oco
OCO: Repetição das últimas sílabas de uma estrofe.

ocori
OCORI: Nome vulgar Kestrel chileno.

ocotope
Ocotope: No México, jinicuil ou cuajinicuil, o resultado na forma de cápsula.

ocó
OCO: Medida para os agregados no Império Russo.

ocrea
OCHREA: Anteriormente, greba, Umbro.

ocreas
OCREAS: Peça da armadura que protegia a parte superior do pé.

ocrey
OCREY: em El Salvador, quiabo, planta por planta.

ocropodo
OCROPODO, DA: em zoologia, amarelo pés.

ocsed
OCSED: Medida para líquidos em Inglaterra.

ocsibafo
OCSIBAFO: Pequena medida hebraica para líquidos.

octal
OCTAL: Disse-se de um sistema de numeração, que se baseia o número oito.

octastilo
OCTASTYLE; Em arquitetura, que tem oito colunas na frente.

octavia
OCTAVIA: Número de asteroide 598, da série.

oculo
ÓCULO: Abertura ou janela de forma circular ou oval, cuja finalidade é a fornecer iluminação.

ocurrirse
Ocorrer é: vem de logo à imaginação dado ideia ou forma de fazer algo.

oda
Ode: entre os turcos, divisão do corpo de janízaros.

oda
Ode: Composição gênero lírico, poético.

oder
ODER: Rio da Europa Central, afluente do mar Báltico.

odesa
ODESSA: Cidade e Porto da Ucrânia, no mar Negro.

odilon
ODILON: Segunda contagem de Gerona na S. IX.

odilón
ODILON: Segunda contagem de Girona, na S. IX.

odinita
ODINITA: Minério do tipo dos filossilicatos, grupo serpentino; alumínio-filossilicato com camadas alternadas de
caulinita, que cristaliza no sistema monoclínico.

odo
ODO: Madeira da costa do Marfim e Gana, usado em marcenaria.

odoacro
ODOACRO: Cabeça dos Hérulos matados por Teodorico.

odor
ODOR: em Maiorca, medido para os óleos.

odou
ODOU: Madeira de tropical África usado em postes, estruturas e pisos em parquet.

odra
ODRA: Afluente do Rio Douro, atravessando o Rio Pisuerga.

ofelia
Ofélia: O número de asteroide 171 da série.

ofiolita
MACIÇO: Associação de rochas ultramáficas, máficas e máficas vulcânica, constituintes da crosta e litosfera oceânica,
que aparecem dispostos de continental crosta como resultado de um fenômeno chamado obduccion.

ofion
OFÍON: Um dos Titãs, cônjuge de Eurínome.

ofiotauro
OFIOTAURO: na mitologia grega, ser monstruoso com corpo de black Bull e cauda de serpente.

ofir

OFIR: Vulcão em Malaca.

ofir
OFIR: Região mencionada na Bíblia, famosa por sua riqueza.

ofita
OFITA: Rocha ígnea subvolcanica, minério de calcário de feldspato, piroxena e nódulos.

ofita
OFITA: Herege do S. II, que professo à cobra um culto supersticioso.

ofiura
OFIURA: Star Ocean, braços longos e delgados.

ofontofóridos
Odontoforidos: Família de aves galliformes, vulgarmente conhecida como codorna do novo mundo, chapatas e
salemas.

ofrico
SOMBRIO, CA: No escuro, sombrio de Bolívia.

ofuro
OFURÔ: Banho tradicional japonês água quente.

og
OG: Rei de Bashan, derrotado e morto por Moisés.

ogam
OGAM: Sistema de alfabeto de sinais usado para representar graficamente a língua irlandesa e picto, na pedra de
monumentos.

ogea
OGEA: madeira dos W. da África usado em toca lá dentro.

ogi
OGI: Mingau de cereais submetida a uma fermentação de leite que é comida típica da Nigéria.

ogigia
OGÍGIA: Ilha mitológica, onde a ninfa Calipso realizada para Ulisses.

ogiri
OGIRI: Massa feita com óleo de sementes que é consumido nas áreas ocidentais de África.

ogiya
OGIYA: madeira de W. em África, utilizada na construção e marcenaria.

ogla
OGLA: Em Marrocos, grupo de poços.

ogoday
OGODAY: Mongol grande Khan, filho de Genghis Khan.

ogooue
OGOOUÉ: Rio do Gabão, na África Central, que deságua no Oceano Atlântico.

ogun
OGUN: Rio da Nigéria.

ohanes
OHANES: Município espanhol da província de Almeria.

ohio
OHIO: Estado dos Estados Unidos. UU.

oicata
OICATÁ: Município da Colômbia, no departamento de Boyacá, centro da província.

oido
ORELHA: corpo de sentido que permite perceber e distinguir os sons.

oido
ORELHA: furo que resta no taco de um barreno para colocar o mecha.

oileo
OILEU: Na mitologia grega, rei da Lócrida.

oina
IONA: Esporte tradicional romeno semelhante ao beisebol.

oir campanas
OUVIR sinos: tendo notícias geralmente incertas e vagas.

oir y escuchar
OUVIR e ouvir: ouvir. -Disse de uma pessoa, para atender as orações, súplicas ou avisos de alguém, ou alguém.
-Preview. -Preste atenção para o que você ouve.

oído
ORELHA: buraco em uma arma de fogo.

oje
OJE: Cidade de Angola na província do Bengo.

ojera
OCULAR: Na Argentina, caso para óculos.

ojime
OJIME: Tipo de conta ou clip, originalmente do Japão.

ojite
Ojite: Planta aquática semelhante à batata-doce, cuja raiz está localizado na parte inferior das lagoas e as flores de
boia de água.

ojito
OJITO: Cantábria, galo, peixe.

ojo
OLHO: Mola resultantes em uma planície.

ojo de buey
Olho de boi: no México, feito com uma massa apasteladam doce pão recheado com bolo de libra.

ojotón
Ojotón: No México, salmonete.

oka
OKA: Rio da Rússia Europeia, afluente do rio Volga.

okazu
OKAZU: Forro ou suporte da culinária japonesa que acompanha o prato de arroz cozido.

okenita
Okenite: Cálcio, sem alumínio Phyllosilicate e hidratado, cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal.

okobo
OKOBO: Sandálias tradicionais japonês usadas pelos aprendizes de gueixa.

okrochka
Okrochka: Frio kwas baseada em Russo cozinha e vegetal cozido.

olada
OLADA: Alava, selado a Brema, pan entregues nas igrejas.

olama
ONDA; R: grande planície-( nome indígena ).

olambre
OLAMBRE: Em Almadén, Mortice ou furo quadrado deixando tornos professores para substituir os cremalheiras e os
trilhos da escada para fixar os degraus.

olavere
Olavere: No México, matzu, árvore.

olaya
OLAYA: Município de Colômbia na região centro, no departamento de Antioquia e oeste.

olaya
OLAYA: ave de rapina de desprovida de penas que alimenta vermelho morta presa cabeça e pescoço.

olca
OLCA: Pesa usada na Grécia contendo grãos de 72.

oldhamita
Oldhamite: Eu cálcio de enxofre simples, anidro, que cristaliza no sistema isométrico e hexoctaedrico.

ole
OLE: dançar e são andaluz.

oleaza
OLEAZA: Navarra, bem.

oleg
OLEG: Warlord varegues do 10o século.

oleko
OLEKO: Madeira de w. África usada em marcenaria e carpintaria.

olenek
OLENEK: Rio da Sibéria que deságua no mar de Laptev.

oleron
OLÉRON: Ilha França na costa do Atlântico.

olga
OLGA: Número de asteroide 304, da série.

oligoclasa
A oligoclase: Alumínio silicato de sódio e cálcio, que cristaliza no sistema triclínico e l pinacoidal.

oligopolio y monopolio
OLIGOPÓLIO: Uma forma de mercado imperfeito, caracterizada pela presença de poucas empresas oferecendo
juntamente com um grande número de candidatos. MONOPÓLIO: Um empresa direito exclusivo de fabricar ou
controlar a comercialização de um produto ou serviço.

olinalá
Olinalá: Município do México, no estado de Guerrero.

olique
Olique: Turquia com valor 10 paramilitares de moeda de prata ou 30 aspros do país.

oliscar
OLISCAR: Disse de uma pessoa ou uma coisa, fornece provas de determinada condição.

olivenita
OLIVENITE: Fosfatos para minerais de arseniato do minério, o grupo de olivenite; Arseniato de anidro hidroxilado e
cobre que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

olongapo
OLONGAPO: Cidade das Filipinas na região Central de Luzon.

olongo
OLONGO: Cidade de Angola na província do Bengo.

olonico
OLONICO: Chefe de uma tribo que morreu lutando contra o cônsul Roman Metellus celtibérica.

olva
OLVA: Pó ou mais que uma parte da palha de cereais.

olympia
OLYMPIA: Número de asteroide 582, série

om
OM: Símbolo de Brahma.

oma
OMA:: Ilha das Molucas.

omang
EDNEIA: Madeira de w. África usado em obras hidráulicas e travessos.

omar
OMAR: Francês Lago nos Pirinéus elevado.

omar
OMAR: Árabe do nome masculino.

omán
Omã: País da Península Arábica.

ombligon
OMBLIGON, ND: Em Múrcia, cretino, charros.

ombo
OMBO: Cidade de Angola na província do Bengo.

omeiíta
Omeiita: Arsenieto anidro, de simples ósmio, com impurezas de índio, níquel, ferro e cobalto, que cristaliza no sistema
ortorrômbico e dipiramidal.

omikuji
Omikuji: No Japão, tiras enroladas papel que continha os escritos de uma fortuna de aleatório e distribuem-se nos
templos santuários xintoísta e budista.

omil
OMIL: No México, chinacá, planta herbácea das Asteraceae.

omo
OMO: Inseto Coleoptera.

omo
OMO: Rio da Etiópia.

omo
OMO: Prefixo que significa "voltar".

omoa

OMOA: Município e Sierra de Honduras.

omoroca
OMOROCA: Deusa suméria da criação.

omupapa
OMUPAPA: Madeira de Savannah de Transvaal usada em marcenaria de luxo.

on
ON: Diretor de Sede do culto solar para o Deus Rá.

onan
ONAN: Neto de Jacob e filho de Judá.

onán
ONAN: Segundo filho de Judá.

oncear
ONCEAR: Pese por onça.

oncita
ONCITA: no México, doninha.

onco
ONCO: Prefixo que significa "inchaço".

ond
OND: Um dos sete chefes tribais húngaros.

ondara
ONDARA: Município espanhol na província de Alicante.

ondatra
Rato almiscarado: American mamífero roedor que vive nas margens de Lagos, no Canadá, onde a construção de
habitação semelhante para o castor.

one
UM: Fora da costa da Argélia.

onecer
ONECER: Salamanca, aproveitar-se, crescer e se espalhar.

onega
ONEGA: Lago da Rússia.

onfacita
Onfacite: Inosilicates de cálcio, sódio, magnésio, ferro e alumínio, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

onfala
Campos de batalha: Um amante de Hércules.

ongre
ONGRE: Moeda de ouro da Hungria e os Estados Pontifícios.

oni
ONI: Na mitologia japonesa, espírito maligno.

onia
ONIA: Rio da Venezuela no estado de Zulia e município de Colón.

onibaba
ONIBABA: A criatura do folclore japonês que tem a aparência de um velho enrugado e perverso, mas é um yokai.

onil
ONIL: Município espanhol na província de Alicante.

onil
ONIL: Município espanhol na província de Alicante.

onis
ONIS: Município espanhol na província das Astúrias.

onoimi
ONOIMI: No Chile e entre os índios, Tonina.

onon
ONON: Rio da Mongólia e Rússia Rio afluente do Rio Shilka.

ononide
ONONIDE: Gatuna, planta herbácea.

onryö
Onryo: Fantasma japonês que pode retornar ao mundo físico em busca de vingança.

ons
ONS: Ilha de Pontevedra.

ontario
Ontário: Lago nos EUA e Canadá, que faz parte dos grandes lagos.

ontur
ONTUR: Município espanhol na província de Albacete.

onuris
ONURIS: Deus egípcio representado como um caçador de hipopótamos.

onza
Oz: Décima segunda parte da libra ACE ou Romano.

onzo
ONZO: Cidade de Angola na província do Bengo.

oo
OO: No xadrez, segmento curto.

ooline
OOLINE: pequena árvore da Austrália, muito escassa e rara, cuja espécie está protegida.

oon
OON: Grego recipiente em forma de ovo.

ooo
CHP: No xadrez, linha comprimento.

oorerir
OORERIR: Na mitologia nórdica, um dos três navios que contêm o hidromel da poesia.

opa
OPA: buraco que deixe na parede os maçons.

opata
WIGGINSI: Jesus é a língua indígena da América Central e México.

opatas
OPAT: Em México, Sonora e Yaqui rios bacia aldeia indígena.

opavia
OPAVIA: Asteroide o número 255 da série.

ophir
Ophir: Porto ou região mencionada na Bíblia e era famoso por sua riqueza.

opi
OPI: Ilha das Maldivas.

opiar
OPY: Causar aborrecimento ou cansaço.

opiar
OPY: Entupimento, incomoda, irrigar.

oppas
OPPAS: Bispo visigodo de Sevilha.

ops
OPS: Deusa romana da fertilidade, cônjuge de Saturno, também chamado de Ope ou Op.

opson
OPSON: Ingrediente importante na culinária da Grécia antiga.

opuntia
OPUNTIA: Gênero de plantas pertencente à família dos cactos que vivem do norte dos Estados Unidos, à Patagônia.

oque
O que: Pesa usado na Turquia.

oquendo
OQUENDO: Município espanhol na província de Álava.

oquimo
OCHIMUS: Rei de Rodes, filho de Helios.

oquina
OQUINA: Conselho de Navarra em Bernedo município.

oquite
Oquite: No México, quintonil, espécie de serralha.

or
1.- ou: em heráldica, ouro.<br>2.- ou: aldeia de La Coruña.<br>3.- ou: na Germânia, o artigo, o.<br>4.- ou: Rio russo,
afluente do rio Ural.

oradora
Palestrante: Computador uma rede de comunicação internacional.

oraga
ORAGA: grama característica dos penhascos da Serra de Gredos.

oral
ORAL: Nas Astúrias, vento fresco e suave de vales e praias.

orange
LARANJA: Rio da África, que atravessa o Lesoto, Namíbia e África do Sul e deságua no Oceano Atlântico.

orba
JOSETH: Município espanhol na província de Alicante.

orbe
ORB: Peixe de Plectognato, forma quase esférica, típica do mar das Antilhas.

orbe
ORB: Redondeza, círculo.

orbela
ORBELA: Agulhas de pinheiro secas.

orbigo
ÓRBIGO: Rio que é executado por Leon e Zamora e é afluente do Rio Esla, que dá suas águas até o rio Douro.

orbita
Órbita: Município espanhol na província de Ávila. -( órbita com O, letras maiusculas e espaço, )

orcadas
ORKNEY: grande arquipélago da Escócia.

orcamo
Orchamus: Rei mitológico grego, pai das ninfas Clitia e Leucotoe.

orcheta
ORCHETA: Município espanhol na província de Alicante.

ordesa
ORDESA: Pyrenees vale de Huesca.

ordoñezita
Ordóñezite: Óxido de zinco e antimônio, anidro, com impurezas de alumínio e silício, que cristaliza-se na tetragonal
dipiramidal sistema e ditétragonal.

ore
ORE: moeda de bronze, a centésima parte da coroa dinamarquesa e sueca.

orear
OREAR: em Costa Rica, encontre ouro nos rios da artesã de formulário.

oreb
OREB: Príncipe midianita derrotado por Gideon.

oreganón
Oreganon: No México, em forma de folha em forma de coração, grossas, serrilhadas bordas e textura frágil e
aveludada, de cor verde-limão aromático e forte aroma semelhante do orégano.

oregonita
OREGONITE: Arsenieto de minério dos minerais de sulfeto; arsenieto de ferro e níquel, anidro, que cristaliza no
sistema hexagonal.

oregón
Oregon: Estado dos Estados Unidos. UU.

oreillettes
Oreillettes: Originários da região de França de Languedoc, massas tradicionais fritos em tempo de carnaval.

oreja de burro
Orelha de burro: escalada de planta que cresce e se desenvolve em rochas e árvores, folhas escuras e cordate cujo
sabor é uma reminiscência de coentro, também chamado de coentro causasa ou montagem.

oreja de elefante
Orelha de elefante: 1: de grandes dimensões, branco tortilla de milho Quesadilla, oval, que é dobrado e preenchido. -2:
empanados de carne de grande porte, servido com salada.

oreja de mico
Orelha de mico: Dulce de mamão que é preparado com uma variedade do fruto chamado orelha de mico, que é servido
frio, como sobremesa ou costumava acompanhar pozole.

orejita de pipián

Pipian Nota: preparação feita com um colar de sementes de abóbora é dado a essa forma de orelhas e incluí-los em
alguns ensopados

orejon
ORELHUDO: Pedaço de pêssego ou outros frutos secos no ar e o sol.

oreo
OREO: Soprar ar de luz.

orestes
ORESTES: Na mitologia grega, filho de Agamenon e Clitemnestra e rei de Argos.

orfeo
Orfeu: Grego e poeta músico filho de Apolo e Clio.

orfeón
ORFEON: embriaguez.

orgeat
Assinatura: Bebida baseada em açúcar e leite de amêndoa, aromatizada com flor de laranjeira, servido como refresco,
alongado com água.

orgía
ORGIA: Medida para estradas da Grécia.

orgura
ORGURA: comum.

oria
ORIA: Município espanhol da província de Almeria.

orientita
Orientita: Silicato de cálcio e manganês, hidroxiladas e hidratado, cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

