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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.
Grupo de trabalho
pt.significadode.org

Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

seléeita
Seleeita: Hidratado fosfato de uranilo de magnésio, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

seligmannita
Seligmannite: Eu sulfeto de cobre e chumbo com arsenieto de ânions adicionais e impurezas de prata, zinco, ferro e
antimônio, que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

selinur
SELINUR: Número de asteroide 500, da série.

sella
SELLA: Município espanhol na província de Alicante.

sem
SEM: Filho de Noé.

semaye
SEMAYE. -Localização da Indonésia na região de Nusa Tenggara Barat da ilha Lombok pertencentes a menor sonda
ilhas.

sembella
Sembella: Pequena prata moeda romana.

sembraste
Você semear: segunda pessoa do singular, ( você, vos ) planta do formulário indicativo pretérito perfeito do verbo.

seme
Seme: Punhal usado pelo povo Maasai, do Quênia. Também simi.

semele
SÊMELE: asteroide número 86, da série.

semicotila
Semicotila: Pequena medida hebraica para líquidos.

semiramis
SEMIRAMIS: Rainha da Assíria, bonita e inteligente.

semis
Meias-finais: Pesa na Roma antiga.

semise
Semise: Moeda de ouro da antiga Roma, também chamado de tetrobolo.

semo
SEMO: Aragão, oco, sem suco, atrofiado.

semsar
Silveira: Em Marrocos, corredor muçulmano. intermediário entre europeus e índios, para transações comerciais.

semseyita
Semseyite: Enxofre e impurezas de prata chumbo Antimoneto, cobre e ferro, que cristaliza no sistema monoclínico e
prismático.

senaíta
Senaita: Titanato de ferro, manganês e chumbo, que cristaliza-se no sistema trigonal, romboédrica classe.

senara
SENARA: Terra semeada.

senarmontita
Senarmontita: Formar minério de trióxido de antimônio, que cristaliza no sistema isométrico, classe hexaoctaedrica.

seneira
Seneira: Corda de cânhamo que é anexado a cada tiro de banda de rede.

senet
SENET: jogo de mesa projetada no Egito antigo.

senés
Sen: Município espanhol da província de Almeria.

senija
SENIJA: Município espanhol na província de Alicante.

sensomotor
Sensório-MOTOR, RA: Em fisiologia e psicologia, sensorial e motor ao mesmo tempo.

senta
SENTA: Asteroide o número 550, da série.

senufo
SENUFO: Grupo as comunidades que habitam uma área do Sul do Mali e extremo oeste de Burkina Faso, Costa do

Marfim.

sepe
Sepe: Na Bolívia, pó branco usado para dar cor esbranquiçada a artefatos de terracota ou de barro.

sepina
Jr: Asteroide número 483, série.

sequía
Secagem: Medida para líquidos em Veneza.

ser pansexual
SER PANSEXUAL: Tendem a encontrar em toda conduta uma motivação sexual.

ser un agonías
SENDO um AGONIAS: ser uma pessoa tímida e pessimista.

ser un pez gordo
SENDO UM PEIXE GORDO. -Ser uma pessoa de grande importância ou muito rico.

sera
SERA: Tapete alongada de grama Esparto que é colocada na entrada das casas para limpar os sapatos dela.

serabi
SERABI: Indonésia panqueca feita de farinha de arroz e leite de coco, também chamado Soleine Costa ou srabi.

serac
SERAC: Grandes blocos de gelo do glaciar.

seraf
Serafim: Moeda de ouro que corre na Pérsia.

seranu
SERANU: Na Extremadura, conversar à noite.

serdab
SERDAB: cabine que situa-se no enterro monumentos, construído durante o império antigo do Egito.

serenata
Serenata: Em Puerto Rico, prato frio feito de cozido de carnes, bacalhau, ovo cozido, cebola, pimentas e temperado
com azeite e vinagre.

sereno
SERENO: Umidade da atmosfera durante a noite.

sereno
SERENO: Responsável por assombrar à noite pelas ruas para garantir a segurança do bairro, propriedade, etc.

sereno
SERENO: Composição poética ou musical dos trovadores, que cantava à noite.

serer
SERER: antiga étnica de Senegambia.

serere
SERERE: Flauta primitiva como um apito, cuja área de distribuição é a selva do nordeste da Argentina.

sericodes
Sericodes: Gênero monotípico de plantas com flores da família zygophyllacae

seris
SERI: Aldeia das mais primitivas da costa mexicana do Pacífico.

serna
SERNA: Em Cuba, espécie de Liana.

sero
SERO: Capacho, espécie será colocada sobre uma cavalaria para carregar coisas.

serondo
SERONDO, DA: Disse de uma fruta, tarde.

serón
SERON: Município espanhol da província de Almeria.

serpentario
Cobra: ao lado da constelação boreal do Equador Celeste.

serpentario
Cobra: ave de rapina, semelhante do falconidas que vive em grande parte da África onde chamá-lo natural, "cavalo do
diabo" ou "pássaro da fortuna" e nas Filipinas e alimentações em répteis.

serpentín
BOBINA: Velho pedaço de artilharia, quinze pés de comprimento e cujos projéteis pesando 24 quilos.

serpopardo
SERPOPARD: Termo que define um animal mitológico na arte do antigo Egito e Mesopotâmia.

serrabrancaíta
Serrabrancaita: Fosfato hidratado de manganês que cristaliza no sistema monoclínico.

serrat
SERRAT: Cerro.

serroso
SERROSO, SA: Em Salamanca, rusty.

serrucho
Serra: No Panamá, Porto Rico e República Dominicana e coloquialmente, coletando dinheiro para um propósito
comum.

serrucho
Serra: Em Cuba, a família dos scombrids, peixes comestíveis, corpo alongado e enfrenta a serra de corte.

serrucho
Serra: Serra grande e regularmente com uma única alça.

servical
SOBERBA: Um cruzamento entre um gato serval macho e uma fêmea de caracal.

sesa
SESA: pepino do mar, equinodermo.

sesil
SÉSSIL: Disse de um corpo ou um corpo, sujeitos ao substrato.

sesil
SÉSSIL: Sentado, que carece de piececillo.

sesostris
SESOSTRIS: Nome de vários faraós do Egito.

sestao
SESTAO: Município de Biscaia.

seste
Seste: Medida para agregados em Sião.

seswaa
SESWAA: A cozinha do prato de carne tradicional do Botswana.

set
SET: Deus do mal na mitologia egípcia.

set
CONJUNTO: filho de Adão e Eva.

set
CONJUNTO: Placa onde os tiroteios são feitos.

seta
COGUMELO: Salamanca, pessoa sosa.

setebos
SETEBOS: Satélite de Urano.

setenas
SEVENFOLD: Rochas antigas com que são obrigados a pagar as sete vezes de uma certa quantidade.

seti
SETI: zona do Nepal.

seti
SETI: Em Puerto Rico, peixe de sete polegadas de comprimento e cauda longa que termina em ponta e sua boca à
noite parece muito como uma pelota de esmeralda.

seti
SETI: Nos Pirinéus Aragoneses, local da Igreja reservada para uma família.

seti
SETI: O nome de dois faraós do Egito.

setier
Setier: Medida para produtos a granel em França.

setim
SETIM: Linda e incorruptível madeira de que Moisés tinham construído a espécie de Arca da Aliança.

setuan
SETUAN: Em Marrocos, corredor.

setunx
Setunx: Moeda em peso de 7 onças de Espanha.

seul
SEUL: Capital cidade da Coreia do Sul.

sevier
SEVIER: E.U., no Condado de Arkansas.

sexcuns
Sexcuns: Moeda que pesava onça e meia e estava correndo na Espanha e na França.

sexi
SEXI: Antiga fenícia colônia, Almuñecar atual.

sexma
Sexma: Medida linear em Espanha.

sextercicón
Sextercicon: Moeda imaginária dos romanos e cartagineses.

sextercio
Sextercio: Medida para agregados em Roma.

sérandita
Serandite: Silicato hidroxilado de sódio e magnésio com impurezas de ferro, alumínio, magnésio, potássio ou água, que
cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal.

sfenj
SFENJ: Doce em forma de donut, típico de Marrocos, Argélia e Tunísia.

shaaban
SOBRENOME: Mês do ano muçulmano.

shaksuka
SHAKSHUKA: Prato Popular no meio feito com ovos, especiarias e compota de tomate.

shambar
SHAMBAR: Comida típica do Peru, preparado com flocos de trigo, carne de porco e feijão.

shamhat
Shamhat. Na mitologia suméria, responsável por Enkidu manso.

shan
SHAN: Estado da Birmânia.

shara
SHARA: Na mitologia suméria, uma pequena guerra de Deus.

sharia
Xariá: Lei islâmica.

sharna
Juliana: Instrumento música persa similar para o sanai da Índia.

sharp
SHARP: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

shattuckita
Shattuckite: Silicato hidroxilado de cobre, com impurezas de ferro, manganês, magnésio, cálcio e água, que cristaliza
no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

shawm
Shawn: Vento instrumento duplo Reed, antecessor do oboé.

shedeh
SHEDEH: Beba valorizada no antigo Egito, elaborado usando suco de romã.

sheng
SHENG: Instrumento de vento chinês, pertencente à família do instrumento de língua gratuito.

shenti
SHENTI: Roupa homens sob a forma de saia curta que foi utilizada pelo menos desde o antigo Reino do Egito.

shichimi
SHICHIMI: tempero típico da culinária japonês, que consiste em uma mistura de especiarias.

shide
Shide: Serpentina de forma zigzagueada usada no jornal ritual xintoísta.

shigaíta
Shigaite: Sulfato hidroxilado e sódio hidratado, alumínio e manganês que cristaliza no sistema trigonal e romboédrico.

shimenawa
Simenawa: No Xintoísmo, arroz palha corda usada para purificação ritual.

shiro
SHIRO: Guisado homogêneo cujo ingrediente principal é o purê de grão de bico servido na Eritreia durante a Quaresma
e o Ramadã.

shiwiar
Achuar: Aldeia indígena que falam uma língua jivaroana, localizado no sudeste da província de Pastaza, Equador.

sho
SHO: instrumento musical tradicional chinês construíram com cavidade de hastes de bambu.

shobo
Shobo: Arma branca semelhante do emeici da China usada por ninjas do Japão para bater em pontos de pressão do
adversário.

shofar
SHOFAR: instrumento musical Hebraico, fabricado com o chifre de um animal puro e usado nas festas solenes judaica

shortita
Shortite: Carbonato de sódio anidro e cálcio, que cristaliza no sistema piramidal e Orthorhombic.

shulmanu
Shulmanu: Religião mesopotâmica, Deus do submundo, a fertilidade e a guerra. -Também Shulman, Shelmi, Salman ou
Salamu.

shunt
DERIVAÇÃO: Bypass feito isso não deixe mais do que uma fração da corrente em um circuito.

shuntar
SHUNTAR: Fornece um shunt.

shunte
SHUNTE: Variedade de abacate em Honduras.

si
SIM: Sétima nota da escala musical.

si
SI: Símbolo químico do silício.

siacal
SIACAL: árvore deles Ilhas Filipinas de madeira dura, fina, coriácea e resistente usado para quilhas de barco.

siam
Sião: Antigo nome da Tailândia.

siamon
SIAMUN: Sexto faraó egípcio da dinastia 21.

siapa
SIAPA: Venezuela Rio afluente do Rio rio Negro.

sibila
Sybil: Asteroide número 168, da série.

sica
SICA: Planta ornamento formado de ramos que partem do fundo e tem folhas verdes e hispid.

sica
SICA: na Germânia, saco de dinheiro.

sica
SICA: Ele Espala pequeno punhal, como romano.

sicho
SICHO, CHA: Gíria de cigano, mono.

sichos
SICHOS: Índios que viviam no Peru.

sicilia
Sicília: A ilha do Mediterrâneo e região insular da Itália.

sicílico
Sicilico: 1: Pesa que usado em Roma. -2: agrimensor medido da Roma antiga. -3: medida linear Roman. -4: quarenta e
ochoava parte no tempo dividido romanos.

siclag
ZICLAGUE: Cidade velha, localizada na região sudoeste de Judá, que foi atribuído à tribo de Simeão.

sicobar
SICOBAR ou SICOBELAR. -Antigamente, remover, distribuir, pular.

sicsén
Sicsen: Pequena antiga moeda francesa.

sicuas
SICUA: Em Michoacán, o específico de folha de banana e familiarmente. SICUAS: Plural de sicua.

siderita piedra
SIDERITA: Siderosa, minério de cor marrom amarelado, lustroso, aço, frágil e um pouco mais duro que o mármore. É
um carbonato de óxido de ferro e minério de excelente para a indústria siderúrgica.

siderotilo
Siderotil: Sulfato de ferro e cobre que cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal hidratado.

sidonia
SIDONIA: Asteroide o número 579, da série.

siegena
SIEGENA: Asteroide o número 386, da série.

siegenita
Siegenite: Eu enxofre, cobalto e níquel, que muitas vezes levam como impurezas selênio, cobre e ferro e cristaliza no
sistema isométrico e hexoctaedrico.

siena
SIENA: cor castanha escura mais ou menos.

siero
SIERO: Município espanhol na província das Astúrias.

sierra
Serra: No México e Venezuela, comestíveis de peixes marinhos da família scombridae.

sierro
Eu vi: município espanhol da província de Almeria.

sigatoga
SIGATOKA: Em Honduras, a doença de banana causada por fungos.

sigatoka
SIGATOKA: Sigatoka, doença.

sigelinde
SIGELINDE: Asteroide o número 552, da série.

sigi

SIGI: lendário guerreiro Viking do início escandinavo, filho de Odin.

siglado
SIGLADO: Heráldica, afirma o escudo traz cartas.

sigmatoides
Sigmatoides: Incluindo a cavidade entre o processo do osso cúbito do cotovelo.

sigmoidal
Sigmoidal: Epíteto das válvulas da artéria pulmonar que dão forma ao sangue no ventrículo da artéria do coração.

signatura
Documento: Tribunal do Tribunal de Roma decidiu em vários negócios de graça e justiça.

signe
SIGNE: Número de asteroide 459, da série.

significado de termopilas
THERMOPYLAE: 1: desfiladeiro da Grécia.-2: batalha travada no desfiladeiro pelos gregos de Esparta e Atenas contra
o Império Persa invasores de Xerxes eu.

sigueyes
Sigueyes: Certas pequenas conchas que são encontradas nas Filipinas.

sigune
SIGUNE: Asteroide o número 502, da série.

sijeamí
Sijeami: Espírito que preside os elementos e aciona o raio entre o birmanês.

sijilata
Sijilata: Um terreno que é trazido das Índias e é eficaz para os fluxos de sangue.

sil
OCRE: vermelho ocre.

silampa
Silampa: Ser lendário no Panamá.

silao
SILAO: Município do México, no estado de Guanajuato.

sileno
Sileno: 1: plantar flores cariofilea terminais ou axilares. -2: espécies de ruminantes de quatro patas.

silesia
SILÉSIA: Número de asteroide 257, série

silica
Sílica: Pericarpo composto de duas partes Unidas por uma sutura longitudinal, que entre os quais é normalmente uma
parede membranosa.

silicua
Síliqua: 1: cobre a moeda que corria no tempo dos godos em Espanha. -2: ouro, moeda que é inventado na Itália, em
S. VI, da Era Cristã.

silicuar
Silicuar: Início granar alfarroba.

siligo
Siligo: Tipo de trigo duro.

silimanita
Sillimanite: Anidro silicato de alumina; substância de fosfato de Cal listra cinza escura que é deixada a riscar pelo
quartzo.

sillenita
Optima: Bismuto óxido que cristaliza no sistema cúbico

sillimanita
Sillimanite: Silicato de alumínio que cristaliza no sistema ortorrômbico.

sillo
Carlos Andre: Na Extremadura, panela grande vitrificada cerâmica é onde guarna tripa de porco.

sillofí
Sillofi: na Germânia, Thorn.

sillón
Poltrona: Pequena parede com parapeito que foi construído no meio do fosso de uma fortificação.

siltepec
SILTEPEC: Município do México, no estado de Chiapas.

silva
SILVA: Na planta de Salamanca, amora, rosácea.

silvanita
A silvanita: Teluriuro de prata e ouro com impurezas de antimônio, chumbo. cobre e níquel, que cristaliza no sistema
monoclínico e prismático.

silvergros
Silvergros: Moeda que decorreu na Alemanha.

silverpilen
Silverpilen: sobre a lenda urbana de Estocolmo, trem fantasma visto ocasionalmente pela rede do metrô.

silvia
SILVIA: Asteroide número 87, série.

simabo
Simabo: Gênero de plantas, flores composto da família do simarubas.

simaché
Simache: Em germania, sinal. -

simal
Nuno: Ramo de uma árvore.

simarra
Simarra: Cavilhas de madeira, que fornece suporte para as alavancas, para o posicionamento de pranchas e outros
similares utiliza, na construção de navios.

simbelar
Simbelar: Na Germânia, sonho.

simbonda
Simbonda: Tipo de raiz que faço, alguns povos africanos, um licor que são servidos para aprovado pessoas acusadas
de um crime.

simbrés
Simbres: na Germânia, as sobrancelhas de você.

simbuleta
Simbuleta: Planta género de herbáceas flores completas e monopetalas e campanulaceas Corollas-

simeisa
Simeisa: Número de asteroide 748, da série. -(Simeisa s, letras maiusculas).

simental
Simental: Ornamento que trabalhou na rua para o correeiro.

simetita
SIMETITA: Fósseis, variedade de resina âmbar.

simila
Similä: farinha.

simit
SIMIT: pão circular decorado com sementes de gergelim comum na Turquia e na Grécia.

simo
Simo: Um género de aves como o Martim-pescador.

simojovel
SIMOJOVEL: Município do México, no estado de Chiapas.

simpsonita
Simpsonite: Óxido hidroxilado de tântalo e alumínio, que cristaliza no sistema trigonal e pirâmide.

simpulatriz
Simpulatriz: Mulher que, entre os romanos, fez profissão de cura através de simpulo.

sin
N: Na mitologia mesopotâmica, Deus da lua.

sin
N: Na mitologia mesopotâmica, Deus da lua.

sina
SINA: Em México, planta da família dos cactos e o grupo visnagas.

sinarcas
SINARCAS: município de Valência.

sincolote
SINCOLOTE. -Colote ou caixa alta para armazenar o milho.

sincosita
Sincosite: Fosfato hidratado de cálcio com ânions adicionais de vanadato que cristaliza no sistema tetragonal e
ditétragonal dipiramidal.

sincuya
Sincuya: Em Honduras, anona, fruta.

sinelar
SINELAR: Existe, permanecem.

sinergida
SINERGIDA: Jesus é de cada uma das duas células com núcleo na extremidade do embrião saco das angiospérmicas.

sinérgida
Sinergida: Em botânica, cada uma das duas células com núcleo na extremidade do embrião saco das angiospérmicas.

singa
SINGA: Música, sinfônica.

singa
SINGA: No Peru, o nariz.

singa
SINGA: Na Colômbia, espécie de vaivém para passar a trama em tecidos que produziu os nativos do país.

singa
SINGA: Indivíduo pertencente a uma antiga aldeia de China, citado por Plínio, que colocou-o para além do rio Ganges.

singa
SINGA: Anel que pendura do narigón de porcos para que escavam com o focinho.

singenita
Singenita: Sulfato hidratado de potássio e cálcio que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

single
ÚNICO: Cabo usado simples, com uma extremidade sujeitas a um pau.

sinope
SINOPE: Satélite do planeta Júpiter.

sinsonte
PAPAGAIO: Em Cuba, assunto bobo.

sinusal
SINUS: Um nó específico do tecido cardíaco.

siona
Siona: Povo indígena que habita nas margens do Rio Putumayo, no departamento de Putumayo, na Colômbia e na
província de Sucumbíos você no Equador.

sipapo
SIPAPO: Rio da Venezuela, um afluente do rio Orinoco.

sipe
SIPE: Filho Encanijado.

sipo
SIPO, PA: No Equador, picante, naruso.

sipo
SIPO: No Brasil, sipedon, réptil.

sipo
SIPO: Cipó, isipo, planta. -

siq
SIQ: Entrada principal para a antiga cidade Jordaniana de Petra.

sir
Senhor: Velha pesa das Índias ocidentais. -

sirca
SIRCA: No Chile, ele veta minas de metal.

sirca
SIRCA: No Chile e nas minas de ouro, casaco de cima da pedra em que estão as pepitas de ouro.

sirene
SIRENE: Queijo branco, popular como um ingrediente na culinária da Bulgária e Macedónia.

sirenidos
SIRENIA: Família de anfíbios Urodelos, compreendendo as sereias e outros relacionados a gêneros.

siri
SIRI: Asteroide número 332, da série.

sirin
SIRIN: criatura mitológica deles cascas de lendas, com a cabeça e o peito de mulheres bonitas e corpo de St.

sirí
Siri: em tamanho Uruguaym marino, ediano com carapaça convexa e Lisa, mais larga que longo e azul de caranguejo.

siro
SIRO: Interface ou tipo de tecido duro colocado entre o tecido e o forro do casaco, que serviu como armadura e deu
equilíbrio, evitando qualquer ruga.

siron
SIRON: Álava, verme lento, lagarto réptil.

sirona
SIRONA: Número de asteroide 116, da série.

sirote
SIROTE: Em Córdoba, pod, homem desprezível.

sisena
Sexta: Antiga moeda de Aragão.

sisenando
Sisenando: Rei dos godos em Espanha de 631-636.

sisifo
Sísifo: Fundador e rei de Corinto.

siskiyou
SISKUYOU: Condado dos Estados Unidos. UU. , na Califórnia.

sismonastia
Sismonastia: Resposta aos estímulos mecânicos ou eléctricos, envolvendo o movimento da folha.

sisón
Sison: Antiga moeda usada em Valência.

sistra
SISTRA: nos Pirinéus Aragoneses, uma espécie de cotovia-como o pássaro.

sistra
SISTRA: Planta fedor que não comem o gado.

sisyndite
Sisyndite: A única espécie do género botânico pertencente à família dos zygophyllacae, cuja única espécie é nativa da
África do Sul.

sita
SITA: Asteroide número 244, da série.

sitalá
SITALÁ: Município do México, no estado de Chiapas.

siva
SHIVA: Deus Hindu.

siwa
SUWA: Asteroide número 140, .of a série.

sílvidos
Rouxinóis: Família de pássaros dentirrostros.

símpulo
Simpulo: Vaso sagrado, punho longo, com o qual estavam as libações no sacrifício.

skeggöx
Skeggox: Tipo de Machado, usado pelos Vikings.

skhug
SKHUG: Molho quente popular em Israel e Oriente Médio, originários do Iêmen.

skilandis
SKILANDIS: Estômago de porco recheado com carne picada misturada com alho, frio-defumado e curado, tradicional
na Lituânia.

sklodowskita
Sklodowskite: Hidratado uranilo-silicato de magnésio, com impurezas de telúrio, níquel, sódio e potássio, que cristaliza
no sistema monoclínico e prismático.

skopie
Skopje: Região e cidade capital da Macedônia.

skordalia
SKORDALIA: molho suave usado em sua cozinha grega.

slang
GÍRIA: em germania, jargão, gíria, dialeto.

sleipnir
SLEIPNIR: Na mitologia nórdica, cavalo cinza de oito patas.

smen
SMEN: manteiga clarificada, à base de leite de cordeiro do gosto afiado e Nice, frequente na gastronomia árabe e
marroquina.

smetana
SMETANA: Produto de leiteria, variedade de creme de leite, típico das cozinhas da Europa Central e Oriental.

smilodon
VALDIR: Animal carnívoro pré-histórico do período delPlioceno e o Pleistoceno que alimentou os mamutes e
rinoceronte-lanudo.

snif
SNIF: Onomatopeia de choro que é usada sobretudo nos sanduíches do gráfico quadrinhos.

snir
DIRCELIO: Nome que também é conhecido o rio Hasbani.

so
Sistema operacional: Voz da transportadora.

so
Sistema operacional: Interjeição usada para afugentar as galinhas.

soberano
Soberano: 1: moeda de ouro que correu na Flandres. -2: moeda de ouro do Reino Unido. -3: moeda de ouro que
decorreu na Alemanha.

sobradil
Sobradil: Tabela ou pedaço fino de madeira, que é de cortes.

sobrescobio
SOBRESCOBIO: Município espanhol na província das Astúrias.

soca
SOCA: em Salamanca, não fazer caso.

socata
Socata: Agrimensor medido da Toscana.

socca
SOCCA: Especialidade culinária do Sul da França, muito parecido com o farinata italiano.

soco
Eu SOCO: na América, disse que é da pessoa a que uma mão, faltando um braço ou um outro membro do corpo.

soco
SOCO; CA: Em Chile, dado bateu de frente com seu punho fechado.

soco
SOCO: em Puerto Rico, stump, stump.

soco
SOCO: na Colômbia, vassoura muito desgastadas pelo uso.

soco
SOCO, CA: América Central, bêbado.

soco
Eu SOCO: Bolivar, ( Colômbia ) facão ou faca festa ou muito desgastada.

soco
Eu SOCO: lugar protegido, morno, ou recebê-la, especialmente no inverno.

soco
Eu SOCO: refúgio para barcos de projecto muito superficial.

soco
Eu SOCO: em El Salvador, doença de aves consistente em que respirar com dificuldade e tosse.

sococha
SOCOCHA: Na Extremadura, mal lavou roupa.

socoltenango
SOCOLTENANGO: Município do México, no estado de Chiapas.

socovos
SOCOVOS: Município espanhol na província de Albacete.

sofia
Sofia: Asteroide o número 251 da série.

sofiones
CABEÇA. -Golpe, de raiva. SOFIONES. -Roncos.

sofiones
CABEÇA. -Trabuco, arma. SOFIONES. -Bacamartes.

sofrosina
SOFRÓSINA: Na mitologia grega, a personificação da moderação, discrição e auto-controle.

sofrosina
SOFRÓSINA: Asteroide o número 134, da série.

soga
CORDA: em arquitetura, parte de um silhar ou tijolo que é descoberto no apainelamento da fábrica.

soi
SOI: Na Venezuela, uma espécie de palmeira de Zulia.

sojado
SOJADO: Salamanca, caminhão, também sojadro corpo.

sokutai
SOKUTAI: macho de equipamento de origem japonês usado pelo imperador, cortesãos e aristocratas.

sol
Sol: Nota da Quinta da escala musical.

solanaceae
SOLANACEAE: Também conhecido como Solanaceae, são uma família de plantas herbáceas ou lenhosas da ordem
solanales e grupo de angiospermas dicotiledôneas.

solano
SOLANO: Condado dos Estados Unidos. UU. , na Califórnia.

solapon
SOLAPON, at: Sobreposição, malicioso, reservado, hipócrita, taimado.

solapon
SOLAPON: Um tipo de viseira que fazem as falésias, abrindo o soco, pastores, caçadores e caminhantes.

soledad
SOLEDAD: Lugar do deserto: sem terra habitada.

solei
SOLEI: Prato típico da culinária alemã, que tem como elemento

solene
Solène: Salamanca, imbecil, idiota.

solera
SOLERA: Fornalha chão.

solera
SOLERA: Vestuário feminino, luz e com suspensórios.

solfa
SOLFA: Melodia e harmonia.

soliferreum
Soliferrum: Tipo de faca da antiguidade, espécie de origem lança de latino-americanos.

sollar
SOLLAR: Anteriormente, soprando como foles ou com ele.

sologamia
SOLOGAMIA: É a moda de casar com um é auto.

solosuchiapa
SOLOSUCHIAPA: Município do México, no estado de Chiapas.

soluta
SOLUTA: Na Extremadura, fome.

soma
SOMA: Preparação alcoólica feita pelos índios védica.

somarro
SOMARRO: Salamanca, pedaço de carne na grelha.

somatalgia
SOMATALGIA: Dor no corpo.

somatomo
SOMATOMO: Uma ferramenta para a seção do corpo do feto.

somatopago
SOMATOPAGO: Monstro duplo com troncos Unidos.

sombe
SOMBE: Cidade de Angola na província do Bengo.

sombrerete
Tampão: Tampão de chaminé.

sombrerete
Cap: Município do México, no estado de Zacatecas, no México.

sombrero
Chapéu: Telhado do púlpito.

sombrero
Chapéu: Ligá-lo, que serve para cobrir a cabeça e consiste de vidro e asa.

sombrero
Chapéu: Figurativamente, privilégio ter grandes nomes da capa de Espanha perante o rei.

sombrero
Chapéu: Em botânica, parte superior e arredondado de fungos.

sombrero
Chapéu: Náutico, pedaço de madeira, de forma circular que forma a parte superior do guincho.

somiedo
SOMIEDO: Município espanhol na província das Astúrias.

somontín
SOMONTÍN: Município espanhol da província de Almeria.

sompaya
Sompaya: Peso em Sião.

son
Eles SÃO: Orquesta cubana.

sona
Sona: No Equador, corregidor, chisco, avecita canora.

sonanta
SONANTA: Gíria, guitarra.

sonante
CASH: In germania, noz, noz fruta.

sonante
CASH: In germania, noz, noz fruta.

sonce
Sol: região Leonesa da Maragateria, ruína, de má qualidade.

sone
SONE: Unidade da percepção de intensidade sonora.

sonifero
SONIFERO: Variedade de trompete acústico.

sonora
SONORA: Estado do México.

sopa
SOPA: Comida que é dado aos pobres em conventos.

sopena
SOPEÑA: espaço ou concavidade que formam uma penalidade por parte dele abaixo.

sopeta
SOPETA: Antiga tradição espanhola, ou seja para reunir os habitantes de um lugar próximo de cubas de vinho é
adicionado ao qual açúcar e pedaços de pão, para a sua degustação livre.

sopiarriba
Sopiarriba: Em Múrcia, eu íngremes.

sopleque
SOPLEQUE: Na Argentina, inchado, presume-se.

soplillo
RENTE: Baba muito esponjoso e delicado.

soprano
SOPRANO: macho castrado.

sor
SOR: Litoral rio da Galiza que faz fronteira com as províncias de Lugo e Corunha e flui ao longo do estuário do
barqueiro ao mar Cantábrico.

sora
SORA: em desuso, milho couves para fazer chicha.

soras
SORAS: Distrito do Peru na região de Ayacucho.

soras
SORAS: Tribo de índios que habitavam a região de Huamanga, o Peru.soraes: Plural de soras.

sorbas
SORBAS: Município espanhol da província de Almeria.

sorbete
SORBET: No México, chapéu alto, chapéu.

sorda
SURDOS: Woodcock, Dr.

sorena
Eduardo: Lodo formado nas poças.

sorga
Sorgà: Número de asteroide 731, da série. -(Sorga s, letras maiusculas).

soria
SORIA: Província de Espanha na Comunidade de Castilla y León.

sorilo
SORILO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

sorna
SORNA: Indolência, a apatia.

sorna
SORNA: Instrumento duplo vento de língua usado no Irã e Azerbaijão.

soroche
Doença da altitude: na Bolívia e Chile, galena.

soroco
SOROCO: Assim é chamado Daisy, o filtro da palma de coco, quando dado do agregado familiar. É um tipo de tecido
denso de fibras finas e fortes que constam as axilas das folhas de coqueiro, servindo-lhes proteção e apoio. Esta tela
tem múltiplas aplicações como agregado útil e como matéria-prima para a fabricação de vários itens como bolsas,
sapatos, toalhas, flores, etc.

sorosi
SOROSI: Em Honduras, calaica, tropical planta de escalada.

sorosita
Sorosita: Liga de cobre, estanho e antimônio, que cristaliza-se na dipiramidal sistema e bipiramidal hexagonal.

soruyo
SORUYO: no rio da prata, mojon, sinal de que por este meio termos.

sosatie
SOSATIE: Sul africana cozinha tradicional, com base na carne e preparados no prato de tapas.

sosatie
SOSATIE: Sul africana cozinha tradicional, com base na carne e preparados no prato de tapas.

sota
SOTA: Em Múrcia, cortador nas fábricas de sapatos.

sotabraga
SOTABRAGA: Ferro que abraça o eixo e o mastro de carruagens.

sotera
Sotero: Aragão, um tipo de lâmina de enxada ou pá, bastante estreita e pontiaguda, com o qual as vinhas são
escavadas.

soto
SOTO: O Site é preenchida com árvores e arbustos em vegas ou os bancos.

soto
SOTO: Sopa típica da culinária da Indonésia, elaborada com um base de caldo de carne e legumes diversos.

soto
SOTO: Terreno pantanoso.

sotole
SOTOLE: no México, Palm grosso e que é usado para construir cabanas.

soul
ALMA: Derivado do estilo musical de Blues.

sousafon
SOUSAFONE: O tipo de tuba o helicon usado em bandas populares, marchas e como militar.

souvlaki
SOUVLAKI: prato popular da cozinha grega consistente em pequenos pedaços de carne com legumes e curativos, que
é vir com as mãos.

soyaló
SOYALO: Município do México, no estado de Chiapas.

soyar
SOYAR: Na Colômbia, começa a deixar o milho na espiga.

soyuz
SOYUZ: Foguetes e naves espaciais da União Soviética.

sócate
Soquete: Em Venezuela, suportes da lâmpada.

spats
POLAINAS: Tipo de acessório clássico calçado que cobre o peito do pé e tornozelo.

sperrylita
Sperrylite: Impurezas simples do índio, ródio, ferro de arsenieto de platina, cobre e antimônio, que cristaliza no sistema
isométrico e diploides.

spertiniíta
Spertiniita: Hidróxido de cobre que cristaliza no sistema piramidal e Orthorhombic.

spes
SPES: Na mitologia romana, deusa da esperança.

spiculum
Spiculum: Lança usada no final do período do Império Romano.

spjót

Spjot: Lança com lâmina de metal cabeça e haste oca que foi montado em 2-3 m cinza de madeira. Longas.

sporran
De couro: Complemento tradicional traje típico das Highlands escocesas, semelhante a uma bolsa ou sacola, que está
pendurada o kilt.

spurrita
Spurrite: Adicionais ânions silicato carbonato de cálcio, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

sraoni
SRAONI: O Índia grande oboé.

srebrodolskita
Srebrodolskita: Óxido de cálcio e ferro que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

sringa
SRINGA: Trompete de guerreiro indiano, tipo de serpente.

sriracha
SRIRACHA: Molho quente do Sul da Ásia muito popular na Tailândia.

stanislaus
STANISLAUS: No Condado dos Estados Unidos. UU. , em Calidornia.

star
ESTRELA: Barco a vela para as corridas de classe mundial.

steacyita
Steacyite: Silicato de potássio, sódio, cálcio e tório, com impurezas de urânio, arsênico, manganês, chumbo, flúor e
fósforo. que cristaliza-se na tetragonal dipiramidal sistema e ditétragonal.

steacyíta
Steacyite: Silicato de potássio, cálcio, sódio e tório que cristaliza-se na tetragonal dipiramidal sistema e ditétragonal.

steina
Steina: Asteroide número 707, da série. -(Steina s, letras maiusculas).

stellerita
Stellerite: Aluminosilicato hidratado de impurezas de cálcio, de ferro, manganês, magnésio, estrôncio, bário, sódio e
potássio, que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

stenomylus

STENOMYLUS: Gênero extinto de camélidos pequeno.

stereoskopia
STEREOSKOPIA: Número de asteroide 566 da série.

sternbergita
Sternbergita: Eu sulfureto de prata e ferro que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

steropodón
Steropodon GALMANI: Gênero extinto de mamíferos monotremados, constituído por uma única espécie, sendo datada
no Albiense, durante o Cretáceo inferior.

stewartita
Stewartita: Fosfato hidroxilados e hidratado de ferro e manganês, que cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal.

stichtita
Stichtite: Carbonato de magnésio hidratado e hidroxilado e cromo, que cristaliza-se na sistema trigonal romboédrica e
hexagonal escalenoédrica.

stillwaterita
Stillwaterite: Simples arsenieto de paládio que cristaliza no sistema hexagonal.

stokesita
Stokesite: Silicato hidratado de estanho e cálcio, que cristaliza no sistema ortorrômbico.

stolzita
Stolzite: Anidro tungstato de chumbo que se cristaliza em dipiramidal o sistema tetragonal.

stone
PEDRA: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

stottita
Stottita: Hidróxido de ferro e germânio com impurezas do manganês, magnésio e cálcio, que cristaliza no sistema
tetragonal e dipiramidal.

strashimirita
Strashimirite: Arseniato hidroxilados e hidratado de cobre, que cristaliza no sistema monoclínico.

strengita
Strengite: Fosfato hidratado de ferro que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiranidal.

strigoi

Strigoi: Mitologia romena, alma dos mortos que deixa sua rumba para aterrorizar a vizinhança durante a noite.

strix
Strix: Género de aves estrigiformes da família de corujas, que inclui aves de rapina que estão espalhados em todo o
planeta; seus membros são comumente conhecidos como Aluco, corujas ou concones.

stromeyerita
Stromeyerite: Eu sulfeto de cobre e a prata com impurezas de ferro, que cristaliza no sistema piramidal e Orthorhombic.

struma
STRUMA: Geleira da Antártica.

struma
STRUMA: Inchaço no pescoço devido a um alargamento da tireoide.

struma
STRUMA: Rio na Bulgária e na Grécia, que deságua no mar Egeu.

struma
STRUMA: doença da pele causada por micobactérias.

struveana
Struveana: Número de asteroide 768 da série. -(Struveana s, letras maiusculas)

stutzita
Stützite: Teluriuro de prata que cristaliza-se na dipiramidal sistema e bipiramidal hexagonal.

su
SEU: Médico, nome dos monges em Tonkin.

suarón
SUARON: Curto costeiras Rio das Astúrias, que nasce na Cordilheira de La Bobia.

suazi
SWATI: pessoas de etnia bantu da Africa austral.

subarbusto
Subarbusto: Pequena planta lenhosa que distingue-se de um arbusto à disposição dos ramos nivelada com o chão e
menor altura.

suberita
Suberita: Resíduo que permanece depois de destruída a rolha todos os solventes.

subripuir
SUBRIPUIR: Subtrai furtivamente.

subula
SUBULA: Em botânica, ponta em forma de fim de furador de um órgão, ou é completamente.

suca
SUKA: Bolso do lado do saco.

suca
SUKA: cob.

suca
SUKA: Em botânica, tule, Reed, junco.

sucet
SUCET: Em Cuba, Guaco.

suche
Pesquisa: Em México, pequena família da árvore apocinaceas.

suche
Pesquisar por: Nome que se aplica a vários peixes do Lago Titicaca. -

suchiapa
SUCHIAPA: Município do México, no estado de Chiapas.

suchiate
SUCHIATE: Município do México, no estado de Chiapas.

suchicopal
SUCHICOPAL: No México, a árvore de incenso de copal.

sucho
SUCHO, CHA: Em Equador, aleijado.

suco
SUCO, CA: Gíria cigano, alta, alta.

suco
SUCO, CA: Em Tabasco, arranque, completamente sem dinheiro.

suco
SUCO: Na Bolívia, turvar o terreno.

sucu
SUCU: Vizcaya, mingau de farinha de milho com leite.

sucumbe
SUCUMBE: Na Bolívia, bud mejida.

sucurco
SUCURCO: No Chile, a planta de nome vulgar umbellifer.

sudada
SUOR: No Chile, ato de cavalo a fazer suar.

sudanita
SUDANITA: Febre da África Tropical, que às vezes homicida.

suea
SUEA: Pat, manga longa, sem botões usados no Laos e Tailândia.

suela
SOLA: nos Pirinéus Aragoneses, rápida marcha do cavalo.

suela
OUTSOLE: Madero que fica sob um anteparo para levantá-la.

suela
OUTSOLE: Couro de vaca.

suelo
SOLO: Capacete de cavalheirismo.

suelo
SOLO: Em Cuba, bairro de casa.

suetano
SUETANO: Cave muito escura.

suevia
SUEVIA: Asteroide número 417, da série.

suflí
SUFLÍ: Município espanhol da província de Almeria.

sugilita
Sugilite: Silicato de sódio, potássio, ferro e lítio, com impurezas de alumínio manganês, zircônio, titânio e água que
cristaliza-se na dipiramidal sistema e bipiramidal hexagonal.

suintila
Suíntila: Rei dos visigodos da Espanha a partir de 622 para a 631.

sukurlam
SUKURLAM: Na mitologia mesopotâmica, nono rei antediluviano.

sulamitis
Sulamitis: Asteroide número 752, da série. -(Sulamitis with S. letra maiuscula).

sulca
SULCA: Em Marrocos, conclusão de algumas das partes do Alcorão, para a sua aprendizagem.

sulco
SULCO: Concavidade que têm alguns cavalos sobre os olhos.

suleika
SULEIKA: Asteroide o número 563, da série.

sulky
SULKY: pequena carruagem para um ou dois passageiros, usado como uma forma de transporte rural.

sulo
SULO: Ventilação do forno.

sultanino
Sultanino: Moeda de ouro da Turquia.

sulvanita
Sulvanita: Eu sulfeto de cobre e vanádio com impurezas de arsênico, zinco e cobre, que cristaliza no sistema isométrico
e hextetraedrico.

suma térmica
Soma térmica: ferramenta heurística na fenologia

sumatra

: A maior ilha de SUMATRA Na Indonésia.

sumbala
SUMBALA: tempero típico da culinária da África Ocidental.-

sumer
Suméria: Medida para agregados em Nuremberg.

sumter
SUMTER: Condado dos Estados Unidos, no Alabama.

sumugan
SUMUGAN: na antiga Mesopotâmia, Deus dos rios e planícies e rei da montanha.

suntetsu
Suntetsu: Arma escondida japonês.

sunuapa
SUNUAPA: Município do México, no estado de Chiapas.

suona
SUONA: Instrumento semelhante a um oboé chinês musical, também chamado laba.

supa
SUPA: Philippine árvore de grandes dimensões, madeira similar da ipil, empregado em todos os tipos de construções.

superior
SUPERIOR: Lago nos EUA e Canadá, que faz parte dos grandes lagos.

supletoriedad
SUPLETORIEDAD. -Qualidade suplementar.

suploca
Suploca: Pequena moeda de ouro na Rússia.

suque
SUQUÉ: Na Colômbia, para trás, soco que ocorre, da esquerda para a direita.

sur
Sul: Em Marrocos, norte do Açor, parede.

sura
SURA: Versículo do Alcorão.

sura
Sura: tecido de seda fina e flexível.

surdo
SURDO: Tambor cilíndrico grande e som profundamente grave, tradicionalmente usado em escolas de samba.

surinam
Suriname: País localizado na América do Norte, do Sul, na fronteira com o Oceano Atlântico, Brasil, Guiana francesa e
Guiana, anteriormente conhecida como Guiana holandesa e cuja capital é Paramaribo.

suro
SURO: Em Valência, cortiça costumava pescar.

sursassita
Sursassite: Aluminosilcato de manganês que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

surujin
Surujin: Arma de kobudo tradicional de Okinawa.

surutato
SURUTATO: Cidade do México, no estado de Sinaloa e município de Badiraguato.

susanna
SUSANNA: Asteroide número 542, da série.

susannita
Susannite: Carbonato de chumbo hidroxilado e anidro com ânions sulfato adicionais que cristaliza no sistema piramidal
trigonal romboédrica e hexagonal.

sushi
SUSHI: Típica culinária japonesa.

suspension de garantias
SUSPENSÃO de garantias: situação anormal, em que, por razões de ordem pública, é temporariamente não força
algumas garantias constitucionais.

sutras
SUTRAS: Textos sagrados do hinduísmo.

suyate
SUYATE: Árvore de Palmaceo Honduras, cujas folhas são usadas para sapé.

suzaku
SUZAKU: Divino monstro da mitologia chinesa que representa o ponto cardeal Sul e simboliza a temporada de verão.

súchil
SUCHIL: Município do México, no estado de Durango.

svanbergita
Svanbergite: Hidroxilados fosfato e estrôncio anidro e alumínio com ânions sulfato adicionais que cristaliza no sistema
hexagonal-trigonal escalenoédrica.

svartsoppa
SVARTSOPPA: Sopa tradicional da província de Scania, no sul da Suécia, cujo ingrediente principal é o sangue de
ganso.

svea
SVEA: Número de asteroide 329, da série.

swat
SWAT: Rio do Paquistão Rio afluente do Rio Kabul.

swedenborgita
Swedenborgita: Antimonato de sódio e berílio, que cristaliza-se no sistema hexagonal classe bipiramidal piramidal.

switzerita
Switzerite: Fosfato hidratado de manganês que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

