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Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

ta
TA: Símbolo químico do tântalo.

ta
TA: Rio da China que flui em Macau.

taaffeíta
Taaffeite: Óxido anidro vários berílio, magnésio e alumínio, que cristaliza no sistema trigonal e hex.

taam
Taam: Medida para líquidos nos Países Baixos.

taba
TABA: Na Colômbia, certa abertura ou furo nas tubulações.

taba
TABA: Astrágalo, osso do Tarso.

tababela
TABABELA: Cidade da província de Pichincha, no Equador.

tabaca
TABACA: Tainha feminina.

tabaca
TABACA: Em Cantabria, s'olivarda, planta herbácea com flores amarelas.

tabaca
TABACA: Em Alava, recipiente onde reunimos esmola na igreja.

tabaca
TABACA: Pedaço de madeira que permanece para cortar lenha, lasca.

tabacazo
TABACAZO: No Chile, bebida que coloca o tabaco e que é dado a adoecer ou matar um.

tabachin
TABACHIN: No México, árvore leguminosa.

tabachín

Tabachin: No México, flamboyan. a árvore da família das leguminosas.

tabaco
TABACO: Doença de algumas árvores, que consiste em decomposição dentro mala, transformando-o em um pó
vermelho acastanhado ou negro.

tabacote
TABACOTE: Em Venezuela, planta semelhante para o tabaco usado para adulterando a chimó.

tabaida
TABAIDA: Em Cuba e Porto Rico, certas árvore costeiras de 12 m de altura e tronco quase em linha reta.

tabanuco
TABANUCO: Árvore de tronco delgado de Porto Rico e amarelado ou avermelhado de madeira que segrega uma
substância resinosa, usada como combustível.

tabasco
TABASCO: Estado do México.

tabear
TABELA: Mentir, enganar, exagerando.

tabernas
TABERNAS: Município espanhol da província de Almeria.

taberno
TABERNO: Município espanhol da província de Almeria.

tabi
Tavares: Cidade de Angola na província do Bengo.

tabique
PARTIÇÃO: No México, tijolo, massa retangular de barro.

tabí
Tavares: Japonês tradicional meia usada por homens e mulheres com o zori, ter um ou outro sapato tradicional.

tabla
TABELA: Açougueiro balcão.

tablado
Estágio: na Germânia, rosto humano.

tablero
PLACA: Rosewood ou carruagens da besta.

tablion
TABLION: Painel do formulário do ouro retangular que decoravam as roupas do imperador bizantino e altos
funcionários.

tabloncillo
Tribunal: O assento é ao lado da grade nas praças de touros.

tabloncillo
Tribunal: No México, zapataceo de alta altitude e árvore de boa madeira.

tablón
Quadro de avisos: Na Germânia, na mesa.

tabora
Tabora: Número de asteroide 721, da série. -(Tabora com T, capital).

tabule
TABELA: Salada originada da Síria e do Líbano que acompanha petiscos típicos da área.

tac
TAC: Chile na ilha no arquipélago de Chiloé.

tac
TAC: Doença semelhante à gripe, surgida na França em 1412.

taca
1.-TACA: armário.<br>2.-TACA: cada um dos pratos que fazem parte do cadinho de uma forja.<br>3.-TACA: em
Aragão e Astúrias, mancha, sinal que faz falta um corpo.<br>4.-TACA: no Chile, comestíveis de mariscos de concha
quase redonda e com nervuras.<br>5.-TACA: cidade de Angola, na província do Bengo.

tacamajaca
Tacamajaca: Árvore genealógica do Burseraceae, da zona tropical das Américas.

tacana
TACANA: Enegrecido minério de prata.

tachi
Tachi: Japonês, mais curvada e ligeiramente mais longo do que a espada katana.

tachin
NAKHON: Em Marrocos, nome dado para os guisados temperados e cozidos.

tachira
TACHIRA: Estado da Venezuela.

tacho
TACHO: Na América, grande paila que apenas ferver o melaço e açúcar ponto determinado.

tachonado
ENCHEMOSS: em germania, cinto, faixa que Girds a cintura.

tachuelo
TACHUELO: Na Colômbia, planta berberidea.

tachuna
TACHUNA: Jesus é um tipo de azeite.

tachuri
TACHURI: nome que o dan no rio da prata a um pássaro de várias cores que são alimentos de insetos e vermes.

tacna
TACNA: Cidade dos Estados Unidos. UU. no Arizona e no Condado de Yuma.

tacon
CALCANHAR: Pedaço, de maior ou menor altura, anexado a sola do sapato, na parte que corresponde ao calcanhar.

tacon
SALTO: em impressão, imagens formadas por alguns bares, que se encaixam as especificações, colocando-o na
imprensa a ser impresso.

tacón
SALTO: em náutica, calcanhar, cortar obliquamente na quilha.

tactor
TACTOR: Anatomia, toque do corpo.

tacuarí
TACUARÍ: Rio do Uruguai que se origina na lâmina Guazunambi e flui do Lago Merin.

tacuche
TACUCHE: No México, traje masculino.

tacuche
TACUCHE: No México, traje masculino.

tacucho
TACUCHO, CHA: Lã longa, referindo-se aos carneiros e ovelhas.

tacucho
TACUCHO: jaqueta.

taeda
TAEDA: Árvore de espécies da família de pinho nativo o é. , nós. UU.

tael
Tael: Pequeno pesa na Índias Orientais e China.

taenita
Tenite: Liga de níquel e ferro, que cristaliza no sistema isométrico e hexoctaedrico.

taepyeongso
TAEPYEONGSO: instrumento musical de vento da Coreia, de língua dupla, da família da Charamela e do oboé.

taes
Ponto: Moeda de ouro em Pequim.

tafear
TAFEAR: Em Alava, cheirar, cheirar.

tafear
TAFEAR: Em Alava, cheirar, cheirar.

tafefobia
TAFEFOBIA: Medo mórbido de ser enterrado vivo.

taga
TAGA: Instrumento que os gatos Abyssinian usados em algumas cerimônias religiosas.

tagarnilla
TAGARNILLA: Na Extremadura, cardillo que pende para o ensopado.

tagua
TAGUA: Palmeira que dá o marfim vegetal.

taguan
TAGUAN: Guigui, roedores de mamífero.

tahal
TAHAL: Município espanhol da província de Almeria.

tahali
NERILDA: 1: caixa de couro em que os soldados usavam as relíquias-2: cinto para carregar a espada.

taharra
TAHARRA: Salamanca, ataharre, banda de couro.

tahini
TAHINE: Pasta feita de chão sementes de gergelim usadas em vários pratos do Oriente Médio, também chamado de
tahine.

taho
TAHO: Filipino snack feito de frescas pérolas de sagu, arnibal e tofu macias. Tahu é chamado na Indonésia.

taifas
TAIFA: Reino da Espanha árabe.

taiko
TAIKO: Tambor japonês jogado com palitos de madeira.

tailtiu
Tailtiu: Deusa da terra irlandesa.

taipa
TAIPA: Ados é utilizado para irrigação em lavouras de arroz.

taipear
TAIPEAR: Na Bolívia. barbárie por, " gravação em máquina ".

tais
TAIS: Cortesã ateniense.

taitao
TAITAO: Península do Chile.

taiwan
TAIWAN: A ilha Estado do Pacífico.

taja
TAJA: Leon e Palencia, tábua de lavar.

taja
TAJA: Em Cuba, espécie de pica-pau.

taja
TAJA: Quadro de varas que é colocado sobre o painel para levar cargas de assunto.

tajante
Bem defenido: em algumas partes, cortador.

tajarcilla
TAJARCILLA: Em Salamanca, headband de couro, ligados por ambos os lados para o taharra, para que, por cima das
pernas da cavalaria, previne que você tirar isso.

tajín
TAJÍN: Magrebe Matelote feita com pedaços de carne e legumes.

tajo
TAJO: É o maior rio da Península Ibérica, que nasce nas montanhas de Albarracín e desagua no Oceano Atlântico
através de Lisboa.

takchita
TAKCHITA: vestuário tradicional vestido de mulher, em Marrocos, variante do caftan.

takeminakata
Takeminakata: na divindade do Xintoísmo associada com a guerra. -(Takeminakata t, capital).

takuapu
TAKUAPÚ: instrumento de percussão, Claves independente de golpe direto, dono do Guarani.

takuba
Takuba: Espada usada no Sahel por grupos étnicos como os hauçás, tuaregues e os fulanis.

tala
TALA: árvore ulmaceo da Argentina.

talaje
PASTAGENS: Em Chile, a acção do gado de marcapasso.

talan

Dong: Em Navarra, Joker, um cara risível e engraçado.

talanquera
TALANQUERA: Salamanca, portas que separavam o cavalheirismo.

talari
Teixeira: Antiga moeda da Etiópia.

talaro
Talaro: Antiga moeda de prata na Toscana.

talasa
Thalassa: Satélite de Netuno.

talca
TALCA: No Chile, trovão.

talca
TALCA: No Chile, trovão.

tale
Conto: Moeda fluindo na Índia. Eu também talé.

talear
TALEAR: Leon, assistir a montagem.

talego
SACO: Na Germânia, ajustes, vestuário cobrindo as pernas.

talego
SACO coloquialmente, pessoa pouco esbelta e muito ampla para a cintura.

taleguero
TALEGUERO: nos conventos, mendigo, responsável por recolher e distribuir esmolas.

talento
Talento: Pesa dos antigos orientais.

taler
Medalha: Antiga moeda que seu valor é ignorado.

talero
Táler: Taler, thaler, velha moeda alemã de prata.

tales
CONTOS: Um dos sete sábios da Grécia.

talete
TALETE: Em Honduras e El Salvador, variedade de feijão que é plantar junto com o milho.

talia
TALIA: Asteroide o número 223, da série.

talia
TALIA: Musa da comédia e pastoral de poesia.

talicon
TALICON: Vela de moda, respingos de lama ou furar a sapatos ou calças de estrume.

talismán
TALISMÃ: Ministro inferior das mesquitas indianas encomendado marca as horas das orações.

talita
1.-TALITA: epidoto, um silicato hidratado.<br>2.-TALITA: fruto amarelo e doce da tala.

talitro
TALITRO: Muito pequeno crustáceo de crustáceos que vive nas praias arenosas e organizou as pernas para saltar com
muita força. Conhecida comumente como marina de pulga.

talla
1. -Tamanho: Tributo nobre ou real que eu foi percebida no antigo Reino de Aragão.<br>2. -Tamanho: Quantidade que
é oferecida pelo resgate de um prisioneiro ou uma prisão criminal.<br>3. -Tamanho: Quantidade de moeda isso tem
que fabricar com certa unidade de peso do metal que é cunhado.<br>4. -Tamanho: Mão em jogos de bancário,
montagem e outros.<br>5. -Tamanho: A altura do homem.<br>6. -Tamanho: Na Andaluzia, alcarraza.

talla
Tamanho: Polia ou grua usada em determinadas tarefas.

talla
Tamanho: na cirurgia, operação cruenta para remover pedras na bexiga.

tallapoosa
TALLAPOOSA: Condado dos Estados Unidos. UU. , no Alabama.

tallar
ESCULTURA: Bronzeamento, endurecimento.

tallaro
TALLARO. Em Salamanca, a proposta de Bush perseguir.

tallizo
TALLIZO: Salamanca, pedra, casa de imediata, para apoiar a lenha de plataforma que é consumida no presente.

tallón
TALLON: na Germânia, méson

talnakhita
TALNAKHITE: Minério do tipo de sulfetos, minerais do grupo da talnakhite; Sulfeto de ferro e cobre que cristaliza no
sistema isométrico e hextetraedrico.

talnete
TALNETE: em El Salvador e Honduras, abelha selvagem que faz com que a fralda dela debaixo da terra.

talo
TALO: Talofitas corpo.

talon
SALTO: na Germânia, albergue, Inn.

talon
CALCANHAR: documento ou abrigo emitido, separando-o da matriz de um livro.

talorcan
TALORCAN: Rei dos pictos, filho de Eanfrith de Bernícia.

talón
SALTO: em arquitetura, flange de uma telha.

taltal
TALTAL: No Chile, gallinazo.

taltales
TALTALES: Tribo do norte-leste da África, que ocupa o lado oriental das montanhas do tigre.

tama
TAMA: Inchaço dos pés e pernas.

tamagaki
Tamagaki: Vedação em torno de um santuário de Xintoísmo japonês, uma área sagrada ou um palácio imperial.

tamal
TAMALE: em El Salvador e Nicarágua, ladrão.

tamara
TAMARA: Asteroide o número 326, da série.

tamarindo
TAMARINDO: árvore de crescimento rápido e de longa vida, aclimatado em Espanha, embora menos que nas Índias
Ocidentais, de madeira coriácea e empregado em toda classe de obras.

tamarugita
Tamarugite: Sulfato hidratado de sódio e alumínio, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

tamaulipas
TAMAULIPAS: Estado do México.

tamaya
TAMAYA: Rio do Peru no departamento de Ucayali.

tamayos
TAMAYOS: Nação de índios selvagens que viviam no Brasil.

tamazul
FINAL: No México, grande sapo.

tamazula
TAMAZULA: Município do México, no estado de Durango.

tamán
TAMAN: Península da Rússia no krai de Krasnodar. -

tambal
TAMBAL: No Equador, palmeira que produz cera.

tambara
-TAMBARA: Salamanca, tanganillo ou rodrigon põr as touceiras de leguminosas para sustentar suas vinhas.

tambembe
TAMBEMBE: Em Chile, bunda, nádegas.

tambo
TAMBO: em El Salvador e México, barril de lâmina.

tamegua
Tamegua: Em El Salvador, limpe primeiro o milpas.

tameme
TAMEME: Carregador indiano que acompanha os viajantes.

tamesis
TAMISA: Rio do Sul da Inglaterra que passa por Oxford, Eton e Londres e desagua no mar do Norte.

tamita
TAMITA: Recipiente para coletar o café.

tammuz
TAMMUZ: Divindade babilônica, pastor Deus e fertilidade.

tamnofílidos
Tamnofilidos: Família de aves passeriformes que inclui 234 espécies em 61 gêneros de distribuição neotropical em
florestas e selvas da América Central e do Sul.

tampico
TAMPICO: Município do México, no estado de Tamaulipas.

tamtam
TAMTAM: Tambor africano de tamanho grande que é jogado com as mãos.

tan
SO: Antiga medida de peso de Japão.

tan
Então: Carvalho latir.

tana
TANA: Cayetana, garrota.

tana
TANA: Lago no norte da Etiópia; o maior do país.

tana
TANA: Em Colômbia, colher ou vara de madeira.

tanar
TANAR: Curtimento de peles.

tanate
TANATE: Cidade do México, no município de Chenalhó, no estado de Chiapas.

tanca
TANCA: Vara que serve para manter firmemente fechada as porta ou tampa armadilhas onde os peixes capturados em
removê-los.

tanca
TANCA: Cinta de amoras e arbustos cobertos de terra que separa duas propriedades.

tanca
TANCA: na província de Chiloé, Chile, tortilha de decisões os moinhos.

tanca
TANCA: Modo especial de jogo para os topos.

tanca
TANCA: Álava, tabela que é colocada aos pés dos cavalos.

tancredo
Tancredo: Procedimento para verdeles, panchos, sardinhas, cavalo cavala e pesca da anchova.

tanda
TANDA: Split, especialmente o jogo de bilhar.

tandala
TANDALA: Cidade de Angola na província do Bengo.

tandur
TANDUR: Forno de forma cilíndrica que cozinha a comida usando carvão vegetal, típicos da Índia e Paquistão.

tanelas
TANELA: na Costa Rica, massa de macarrão com mel. TANELAS: Tanela Plural.

tanelas
TANELA: Na Nicarágua, um tipo de revolta, tortilha feita de milho com queijo. TANELAS: Tanela Plural.

tanete
Tanete: Número de asteroide 772 da série.

tang
TANG: china da dinastia, sucessor da dinastia sui, que reinou entre os anos 618 ao ano 907.

tanga
TANGA: Mentir, armadilha.

tanger
TÂNGER: Marrocos, capital da região de Tanger-Tétouan.

tangia
TANGIA: Guisado de carne, cozinha típica marroquina.

tangile
TANGILE: Madeira vermelha filipina usado para construção urbana, pequenos barcos e caixas.

tanit
TANIT: Mitologia Fenícia, deusa que era adorada pelos cartagineses.

tano
TANO: Casca de pinheiro.

tano
TANO: Aragão, nó na madeira.

tanque
TANQUE: Em Salamanca, grande sapo.

tansa
TANSA: Vegetação rasteira, bosque de arbustos e de convivência.

tantalo
Tântalo: Espécies de aves das famílias das cegonhas.

tanto
AMBOS: Copiar que é dada uma carta.

tanza
TANZA: Município das Filipinas na província de Cavite.

tao
TAO: Logotipo usado pelos comandantes da ordem de San Antonio Abad.

tao
TAO: Em analfabetos plebeu, Filipinas.

tapa
TOP: Um portão barragem.

tapachula
TAPACHULA: Município do México, no estado de Chiapas.

tapai
TAPAI: Alimento fermentado, tradicional no sudeste da Ásia, que consiste de uma massa doce ou ácida.

tapalapa
TAPALAPA: Município do México, no estado de Chiapas.

tapezco
TAPEZCO: Cidade da Costa Rica na província de Alajuela e Cantão de Zarcero.

tapezco
TAPEZCO: Tapesco, tapexco, cama feita de juncos.

tapilula
TAPILULA: Município do México, no estado de Chiapas.

tapon
PLUG: Acúmulo cera no ouvido.

tapon
FICHA: Pessoa baixa e gorda.

tapón
Ficha: Engarrafamento de veículos.

taqiyah
TOSTO: Tampão usado no Islã.

taquer
Taquer: Moeda de cobre em Pequim.

taquero
TAQUERO: Em Chile, pocero ou canalizador que desentope esgotos.

taquero
TAQUERO: Em Colômbia, cabaça pequena, enmochilado, que é usado para armazenar sal ou pimenta, de uso diário.

taquero
Taco: Uma ferramenta para o desmame dos jovens.

tar
ALCATRÃO: Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que deságua no Oceano Atlântico através do estreito do Rio
Pamlico.

tar
ALCATRÃO: Mamífero ruminante bovídeo do Himalaia.

tar
ALCATRÃO: Palma da Índia costumava fazer fãs.

tar
ALCATRÃO: pandeiro árabe.

tara
TARA: Peso que é reduzido nas mercadorias devido o vaso, caixa ou envoltório que estão fechadas.

tara
TARA: Na América, serpente venenosa.

tarabita
Teleférico: Saxa, citole de moinho de farinha.

tarabita
Teleférico: na América do Sul, maroma que corre o oroya.

taraja
TARAJA: En Chiclana de Segura, Cartaxo, zoquetillo.

taramosalata
TARAMASALATA: prato típico das cozinhas grega e turca, semelhante ao espanhol top.

taramundi
TARAMUNDI: Município espanhol na província das Astúrias.

tarandacuao
TARANDACUAO: Município do México, no estado de Guanajuato.

tarapacaíta
Tarapacaite: Potássio de cromato anidro que cristaliza no sistema piramidal e Orthorhombic.

tarasca
TARASCO: na Costa Rica, grande boca de uma pessoa.

tarasco
TARASCO: No Equador, eu mordisco.

tarasco
TARASCO, CA: Natural de Michoacán, estado do México.

tarasco
TARASCO: Em Honduras, boca grande, tubarão.

tarasco
TARASCO: espantalho.

tarator
TARATOR: frio sopa típico da culinária dos Balcãs feita com iogurte, pepino, alho, água, alho tenro, endro, nozes, salsa
e azeite de oliva.

taraza
TARAZÁ: Município da Colômbia, no departamento de Antioquia e menor região de Cauca.

tarbuttita
Tarbuttite: Fosfato hidroxilado de zinco que cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal.

tarcon
TARCON: Entre espanhóis muçulmanos, cobrador de impostos de casamentos.

tardique
TARDIQUE: Salamanca, tardón.

tare
TARAH: Pai de Abraão, a Naor e eles serão.

targelias
THARGELIA: Que os antigos festivais atenienses celebraram em honra de Apolo e Diana, como autores dos frutos da
terra.

targelion

TARGELION: Mês ateniense, pouco mais ou menos, nosso mês de maio e em que os tergelias foram realizadas.

targua
Tais como: árvore costarriquenho Euphorbiaceae família cuja "sangue", que é extraída a madeira desta árvore, é um
poderoso adstringente.

targui
TARGUI: Aldeia de nômade do Saara Central.

targui
TARGUI: Gíria, cadeia ou relativo a ele.

tarhana
TARHANA: Sopa feita com grãos de cereais e iogurte ou leite fermentado, considerada especialidade nacional em
Chipre.

tarhui
TARHUI: planta vegetal nativo do Peru que produz alguns feijões em comestíveis de vagem chamado chochos.

tari
TARI: Licor muito agradável que é extraído da palmeira.

tarim
TARIM: Grande rio da Ásia Central que corre para o sistema de lagos de sal de Lop Nor.

tarima
PALCO: no noroeste do México e vulgarmente, cama tecida com tiras de couro.

tarimoro
TARIMORO: Município do México, no estado de Guanajuato.

tarín
O Tarin: Moeda de prata que estava em Nápoles e das Duas Sicílias.

tarja
TARJA: Salamanca, tabela que foram entalhados para marcar crédito pão.

tarlatan
GORGORÃO: Uma espécie de musselina muito clara e leve.

tarn
TARN: No departamento e Rio do Sul da França na região de Midi-Pirinéus.

tarna
TARNA: 1: em Aragão, pequena lasca de madeira-2: nos Pirinéus Aragoneses, pequeno pedaço de pano usado para
remendar-3: antiga tribo do Peru, hoje não-existente-4: fatia de noz; fatia de laranja; dente de alho.

taro
TARO: Tubérculo usado como um alimento básico em muitas partes do mundo, também chamado de malanga.

taro
TARO: Medida agrária de Palermo.

taro
TARO: Moeda de Malta.

tarola
TAROLA: Caixa, baterista, instrumento de percussão de som indeterminado.

taromenane
Taromenane: Grupo humano não contatado, indígena que vivem no Parque Nacional Yasuní, na bacia amazônica
equatoriana.

tarpan
TARPAN: Cavalo selvagem eurasiático, subespécie já extinta.

tarquino
TARQUINO, at: na Argentina, disse que é raça bem carne animal.

tarraca
TARRACA: Em Alava, catraca usada pela Páscoa.

tarranchas
TARRANCHA: Pedaço de madeira que Carpenter pregos em outras madeiras para dar maior consistência e retenção.
TARRANCHAS: Plural de tarrancha.

tarraza
TERRAÇO: Salamanca, pouco de aço que é usado para perfurar o ferro.

tarria
CAKEBOX: Cinto segurando a pacote-sela para a alcatra da cavalaria.

tartar
TÁRTARO: Em Aragão, teste, gosto, gosto.

taruco
TARUCO: Coração de espiga de milho ou coração do panocha.

tarum
Tarum: Assento israelense no centro do país.

tarvos
TARVOS: Divindade Gala, que teve uma estátua de cobre no centro de um lago que leva seu nome.

tas
TAS: Um dos sete líderes tribais húngaros.

tas
TAS: Bigorna ourives.

tasajudo
TASAJUDO, DA: Na Colômbia, muito alto e magro.

tasmetu
TASHMETUM: Em acádio, Assíria e Babilônia deusa mitologia de fundamentos e deusa do amor.

taso
TASO: Nome que você deu para o quati e o que ele lê nas viagens de Colombo.

tastara
-TASTARA: Aragão, salvou a espessura.

tastear
TASTEAR: Tirar o gosto de comida ou bebida.

tate
TATE: Na Inglaterra, Museu do estado.

tategu
TATEGU: Um conjunto de mobiliário que consiste em várias portas e janelas, em uma casa japonesa.

tatema
TATEMA: No México, sonora guisado feito de carne, preparados em um forno de terra.

tatiana
Tatiana: Asteroide o número 769 da série. -(Tatiana with T. letra maiuscula).

tau
TAU: A ilha de Samoa, pertencente ao arquipélago de Manua.

tauala
TAUALA: Gênero de aranhas saltando araneomorfas.

taumas
TAUMAS: Eu cônjuge de Electra e pai de íris.

taumasita
Thaumasite: Sulfato de cálcio hidratado complexo com ânions adicionais de hexa-hidroxi-silicato e carbonato, que
cristaliza no sistema hexagonal e dipiramidal.

tauntonia
TAUNTONIA: Asteroide o número 581, da série.

taurinensis
TAURINENSIS: Asteroide número 512, série.

tauris
Tauris: Asteroide número 814, da série.

tausonita
Tausonita: Cação de óxido de estrôncio e titânio, que cristaliza no sistema isométrico e hexoctaedrico.

taxcal
TAXCAL: No México, cesta para armazenar tortilhas de milho.

taxi
TÁXI: Prefixo que significa, ordem " ".

taxoguil
TAXOGUIL: No México, sopa de feijão, a panela com carne de porco, que é acompanhado por molho de chili Piquín,
cebola, tomate e limão.

tayo
TAYO: No Peru, ave noturna da floresta amazônica.

taza
Taça: Na América, excusabaraja ou cesta com tampa.

tazo

Eu TAZO: Álava, lasca.

tazol
TAZOL: Em Guatemala, tlazole.

tazón
Bacia: Escudilla, navajero.

tálamo
TÁLAMO: Final alargado do tronco onde sentar-se flores.

támbara
TAMBARA: Em Burgos e Salamanca, rodrigon ou tutor que obtém de uma planta.

tárbena
TÁRBENA: Município espanhol na província de Alicante.

tárraga
TARRAGA: Certas mortes da família das leguminosas.

tbo
TBO: Juventude espanhola da revista da década de 1960.

te
CHÁ: Símbolo químico do telúrio.

te
VOCÊ: Infusão de leste.

tea
CHÁ: Na mitologia grega, Titã da visão e deusa que deu o ouro, prata e pedras preciosas de seu brilho e valor
intrínseco.

teallita
Teallite: Eu simples sulfureto de chumbo e estanho, com impurezas de ferro, que cristaliza no sistema ortorrômbico e
dipiramidal.

teana
TEANA: Você cônjuge de Metaponto, rei de Icaria.

teba
TEBA: Cidade de Angola na província do Bengo.

tebas
Tebas: Capital da Beócia antiga.

tebe
TEBE: Satélite do planeta Júpiter.

techarca
Techarca: Medida para líquidos no Império Russo.

teclo
TECLO, CIA: Velho, velho.

tecoanapa
Tecoanapa: Município do México, no estado de Guerrero

tecomán
TECOMAN: México município do estado de Colima.

tecpatán
TECPATÁN: Município do México, no estado de Chiapas.

tecuin
TECUIN: no México, bebida fermentada de milho.

tegeates
TEGEATES: Na mitologia grega, Príncipe arcadio filho de Licaão.

tehul
TEHUL: Nome que deram os espanhóis os nahuas.

teja
TELHA: Tília pertencente à família das Liliaceae.

teje
TECE: Cidade de Angola na província do Bengo.

tejivana
TEJIVANA: Casa é único pavimento telhado.

tejo
Tejo:Arbol com espessura de tronco e pouco altos, quase horizontais ramos e ampla Copa.

tejo
YEW: Pedaço colar dourado.

teju
TEJU: réptil sul-americano.

tekmessa
A linha strapless piso: número de asteroide 604 da série.

tel
TEL.: Gíria, tinea.

tela
1.-TECIDO. Rede costumava para pescar Shad, esturjão e outros peixes no rio Ebro.<br>2.-tecido: creme que criados
alguns líquidos.<br>3.-tecido: nuvem que começa a se formar sobre a nuvem de um olho.<br>4.-tecido: na pintura,
lona.<br>5.-tela: em touradas, capote, muleta.<br>6.-tela: cerca que costumava construir na briga para evitar os dois
cavalos vai passar.<br>7.-tecido: na caça, Praça ou compartimento formado com lona para delimitar a caça e matá-lo
com segurança.<br>8.-tecido: desafectadas, revisão, disputa ou controvérsia para elucidar algo.

telalgia
TELALGIA: Dor na região do mamilo.

telera
TELERA: Dobra formada pelos clubes e estacas.

telio
TELIO: Bocal, papila.

telitis
TELITIS: Inflamação do mamilo.

tella
TELLA: Cairn, o sinal de limite.

teloblasto
TELOBLASTO: Esfera de segmentação no final de uma banda de germe.

teloloapán
Teloloapan: Município do México, no estado de Guerrero.

telquines
TELQUINES: Na mitologia grega, irmãos, fuzileiro metade, metade terrestre, com cabeça de cão, peixes de cauda do
corpo ou cobra, dedos palmados, filho de Pontus e Talas e tudo, os primeiros habitantes da ilha de Rodes.

teluard
TELUARD: Uma espécie de Cimitarra usada em quase todas as regiões da Índia.

teluro
TELÚRIO: elemento químico muito escasso, também chamado de telúrio.

telxius
TELXIUS: É uma subsidiária da Telefónica.

temagamita
Temagamite: Teluriuro de paládio e mercúrio com impurezas de platina e o bismuto, que cristaliza no sistema
ortorrômbico.

temal
TEMAL: No Chile, local de Vila temus.

teman
Medo: Medição de líquido que era usado no Moca (Feliz-real Saudita, Yemen).

temar
MEDO: Na Bolívia, tem uma obsessão.

temban
TEMBAN, Nd: Em Cuba, pessoa que excedeu a juventude e não chegou na terceira idade.

tembo
Tembo, ba: na Colômbia, atordoada, boba, boba.

temeapa
TEMEAPA: Cidade do México, no estado de Sinaloa e município de Badiraguato.

temis
TEMIS: asteroide número 24, da série.

temisto
TEMISTO: Satélite de Júpiter.

temolin
TEMOLIN: No México, uma espécie de escaravelho grande.

temoncela
Temoncela: Pau muito utilizado para jugo um segundo par de gado para o caminhão.

temósachi
TEMÓSACHI: Município do México, no estado de Chihuahua.

tempate
TEMPATE: Madeira de tropical América, de marrom-pálido usada para cercas e sebes.

temple
TEMPLO: Médio prazo ou festa tomando entre duas coisas diferentes.

temulencia
TEMULENCIA: a embriaguez.

ten
Dez ANOS: Em Venezuela, pinito.

tenaci
TENACI: em Ribera del Duero, ferro.

tenacillas
Pinças: Instrumento no que se refere a cigarro ter apanhado na época fumá-lo.

tenango
TENANGO: Eminência, eminente, elevada.

tenangos
TENANGOS: Índios que residem na região da cidade de San Salvador, que correspondia ao bispado de Guatemala.

tenaza
FERRO: Trabalhar fora com um ou dois ângulos aposentados, sem flancos, na frente da cortina.

tenaza
Ferro: Instrumento composto por dois braços de metal, preso por um pino ou eixo, que permite abri-las e fechá-las e
que, de acordo com sua forma, serve para pegar ou segurar uma coisa fortemente ou para iniciá-lo ou quebrá-lo.

tenaza
FERRO: Feixe Grátis Extreme de lagares de azeite antiga.

tenaza
FERRO: Fixe a perna de alguns artrópodes.

tenáculo
TENÁCULO: em zoologia, par de parcialmente dividida apêndices que existem no segmento abdominal da Rke em

furca colêmbolos.

tenca
Tenca: Na Argentina e no Chile, Songbird comum, conhecido como triple cinctura.

tenca
Tenca: Fisóstomo peixes de água doce que vivem em água estagnada e sabor da carne saborosa para ooze e está
cheio de espinhos.

tenca
Tenca: No Chile, mentindo, paparrucha.

tenco
TENCO: Em Torrejoncillo, município de Cáceres Extremadura, teimoso, pesado.

tencolote
TENCOLOTE: No México, gaiola grande, que muitas vezes serviu para transportar os mercados de aves de capoeira.

tencua
TENCUA: No México, que têm fissura lábio.

tendaves
TENDAVES: Solitários monges japoneses que raramente falam entre si e nunca com os leigos, exceto os encarregados
dos assuntos administrativos do convento.

tende
Tende: Medido agrimensoria na Dinamarca, chamado hart-chifre. para diferenciá-lo daquele usado para líquidos.

tendereta
TENDERETA: Em Venezuela, deitada no chão.

tendido
MENTIR: Um conjunto de cabos e outras coisas que constituem uma condução elétrica.

tenebrio
TENEBRIO: gênero de insetos coleópteros, heteromeros, da família da tenebrionidos, que inclui besouros de corpo
alongado e cuja espécie principal vive na farinha.

tenejapa
TENEJAPA: Município do México, no estado de Chiapas.

tener carta blanca

Carte blanche: carta entregue a uma autoridade para que ele pode atuar no seu critério

tener duende
Você tem alguém DUENDE: discurso Verbal obsoleto significado, trazer na imaginação algo que lhe preocupa.

tenga
Nota: A moeda de lã que os portugueses foram cunhar nas Índias Orientais.

tengu
TENGU: criatura pertencente ao folclore religioso japonês.

teniola
LETICIA: tinha pequenas.

teniste
TENISTE: nome dado no México com uma ave noturnos insectívoros.

teniu
TEÑIU: No Chile, o nome que é dado a uma árvore cuja casca é medicinal.

tennantita
Tennantita: Eu ânions adicionais de sulfeto de cobre de arsenieto, que cristaliza no sistema isométrico e hextetraedrico.

tennessee
TENNESSEE: Estado dos Estados Unidos. UU.

tenorita
Tenorita: Formar minério de óxido de cobre, que cristaliza no sistema monoclínico, classe prismática.

tenotomo
TENOTOMO: Pequeno Bisturi lâmina curta e muito estreita, que serve para tenotomia.

tenótomo
TENOTOMO: na cirurgia, lâmina de bisturi pequeno curta e muito estreita.

tentapantanos
TENTAPANTANOS: Salamanca, irresoluto, inepto.

tentativa
TENTATIVA: Cidade de Angola na província do Bengo.

tentebonete
TENTEBONETE: com abundância.

teo
TEO: Município espanhol na Corunha.

teo
TEO: Ramos secos de Heath, torcido, enforcamento dos links llares.

teo
TEO: Primeiro elemento de castellanos compostos de culto ou linguagem técnica.

teocrito
TEÓCRITO: Poeta grego do helenismo.

teodora
TEODORA: Asteroide número 440, da série.

teofrastita
Teofrastita: Forma minério de hidróxido de níquel, que cristaliza-se no sistema trigonal, hexagonal de classe
escalenoedrica.

teopisca
TEOPISCA: Município do México, no estado de Chiapas.

teos
TEOS: Faraó egípcio da dinastia XXX.

tepalcate
TEPALCATE: Peixe da família pleuronectidae, do México.

tepate
TEPATE: América Central, extramonio, datura.

tepeguaje
TEPECUAGE: o mexicano de madeira muito duro e compacto.

tepehuanes
TEPEHUÁN: Município do México, no estado de Durango.

tepeterepe
TEPETEREPE: Em Cuba, caber, desmaio.

tepocate
TEPOCATE: Em Guatemala, girino.

teponascle
TEPONASCLE: No México, árvore da família do bursereas, cuja madeira é usada em construções.

tepoztopilli
Tepoztopilli: Arma de frente comum do exército asteca.

teque
TEQUE: na América, nome que dá a uma árvore cujo fruto é uma drupa difícil, enegrecida, suave e da figura da
azeitona.

tequiar
TEQUIAR: Em Honduras, dano, dano.

tequiar
TEQUIAR: em Honduras, dano, dano.

tequina
TEQUINA: Principal ou mestre do coro durante a celebração da areytos indígenas; o profissional é distinguido pelo seu
superior em qualquer capacidade de arte.

tequio
TEQUIO: No México, a tarefa ou a tarefa que é executada a pagar tributo.

tequio
TEQUIO: Em Guatemala e Nicarágua, desconforto, lesões.

tequio
TEQUIO: Na Nicarágua, tarefa ingrata que deve cumprir com cuidado.

tequio
TEQUIO: Em Cuba, parte do minério que traz a peça um mineiro.

tequio
TEQUIO: Na Nicarágua, tarefa ingrata que deve cumprir com cuidado.

tequio
TEQUIO: No México, a tarefa ou a tarefa que é executada a pagar tributo.

tequio

TEQUIO: Em Guatemala e Nicarágua, desconforto, lesões.

ter
TER: Rio de Girona, que nasceu em Ulldeter e deságua no mar Mediterrâneo.

terabdela
TERABDELA: na medicina, um tipo de sanguessuga artificial que funcionam como uma ventosa.

teras
TERAS: monstruoso, feto monstruoso.

terbina
TERBINA: Óxido térbio.

tercerón
TERCERON, Nd: chulo.

terciado
RAW: Espada, Sabre ou facão tarde medieval ou renascentista.

tercidina
TERCIDINA: Asteroide n º 345, da série.

tercio
TERCEIRA: Associação dos marinheiros e os proprietários de barcos e redes de uma porta, membros para o exercício
da pesca.

tercio
Terceiro: granel, Bale.

tercio
TERCEIRO: Parte mais larga do que a média, cobrindo o bezerro.

tercio
TERCEIRO: Algum corpo ou Batalhão de infantaria no exército moderno.

terdenario
Terdenario: Moeda que anteriormente executava em França.

terebela
TEREBELA: Gênero dos anelídeos poliqueta, cujas espécies vivem em tubos membranosas em quase todos os
oceanos.

tereo
TEREO: filho de Ares e rei da Trácia.

teresa
TERESA: Asteroide número 295, da série. Também Theresia.

terete
ROLIÇAS: Carne gorda, resistente, duro e forte.

tergeste
TERGESTE: Asteroide número 478 da série.

teringia
TERINGIA: Asteroide o número 421 da série. Também Zaehringia.

ternal
TERNAL: Bezerro ou vitela recém nascidos ou muito pouco tempo.

terno
FATO: Na impressão, um conjunto de três folhas impressas dobrado um dentro de outro.

terófito
Therophytes: Categoria de plantas que suportar apenas sementes na época desfavorável.

terpsicore
TERPSÍCORE: Musa da dança.

terpsicore
TERPSÍCORE: Asteroide o número 81 da série.

terque
TERQUE: Município espanhol da província de Almeria.

terraba
TERRABA: Indígenas ao sul da Costa Rica.

terrada
TERRADA: Betume que assa almagre, alho, clareamento e cauda.

terrajo
Eu TERRAJO: pagamento ou alugar fazendo o pisatario o proprietário do terreno, em espécie.

terrajo
TERRAJO: pedaço pequeno de terra semeadura.

terranova
Newfoundland: Ilha do Canadá na costa nordeste da América do Norte.

terrar
TERRAR: Aragão, adicione a terra sobre o fogo com que o horniguero é feito.

terraza
TERRAÇO: Jarro vitrificado duas alças.

terreiro
TERREIRO: Cidade de Angola na província do Bengo.

terrera
Vaso TERRERA_ honda, de vime ou cana e com dois loops de pequeno.

terrera
TERRERA: Em Puerto Rico, é uma casa térrea; Não tem nenhuma alta.

terrera
TERRERA: objeto ou branco que é colocado para puxar para ele.

terrera
TERRENO: na Andaluzia, pedaço de terra íngreme e desprovido de monte ou de grama.

terrera
PAÍS: roda do moinho.

terrero
TERRERO: disse do voo de algumas aves, rastejando, que quase toca o chão.

terrero
TERRERO, RA: disse-se de um título de nobreza, que pouco, levante os braços durante a caminhada.

terrero
TERRERP, RA: Baixo, humilde.

terrero
TERRERO: Heap de silvado.

terreta
Terra: Em Aragão, o país ou pátria um refere-se que quando você estiver ausente.

terria
Terrìa: Medida para agregados em Argel.

terrillo
TERRILLO: Coltsfoot, planta.

terrizo
CARIMBADO: vespeiro.

terroso
EARTHY: Na Germânia, junta e compactar terra massa.

terruzo
TERRUZO: Terra preta que permanece sob o esterco, depois de retirar isto.

terruzo
TERRUZO: Músicas e areia restante na ramblas após a água da enchente.

teruggita
Teruggite: Cálcio e magnésio com ânions adicionais de arsênico, borato com estrutura molecular de neso-hexa-borato,
que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

tescharca
Tescharca: Medida para líquidos na Rússia.

teschetveric
Teschetveric: Medida para líquidos na Rússia.

teschetvert
Teschetvert: como agrimensoria usado na Rússia.

teso
TESO: Toledo, local em que ocorre a feira de gado.

teso
TESO: Altura de uma colina.

tesoquite
TESOQUITE: Lama especial de certas terras do interior do México.

tespis
THESPIS: Poeta grego, considerado o inventor da tragédia.

tesso
TESSO: Na mitologia japonesa, o abade Raigo que se torna um híbrido, metade homem e metade rato.

testel
TESTEL: Sucata, coisa ou pessoa inútil.

tetalo
Cortés é: na mitologia grega, Príncipe de Corinto, filho de Jasão e Medeia.

tetete
TETETE: Pueblo indianos se estabeleceram na região amazônica do Equador

tetipac
Tetipac: Município do México, no estado de Guerrero.

tetis
THETIS: asteroide número 17, da série.

tetis
THETIS: Na mitologia grega, mãe de Aquiles.

teton
TETON: Condado dos Estados Unidos, em Wyoming.

teton
TETON: Pedaço seco de ramo podado, que está ligado ao tronco.

teton
TETON: em la Rioja, Leitão, Leitão que mama.

tetón
TETON: Secar o resto de um ramo podado, que é anexado ao tronco.

tetradimita
Tetradymite: Eu sulfeto e teluriuro de bismuto, às vezes com impurezas de selênio, ouro, cobre e chumbo, que
cristaliza-se na sistema trigonal e hexagonal escalenoédrica.

tetraedrita
Tetrahedrite: Antimoniosulfuro de ferro e cobre, que cristaliza no sistema cúbico.

tetraena
Tetraena: Género botânico de plantas com flor pertencente à família dos zygophyllacae

tetrao
TETRAO: Nome do género de cientista galináceo aves a que pertence o Tetraz.

tetrawickmanita
Tetrawickmanita: Hidróxido de manganês e estanho, que cristaliza no sistema tetragonal e dipiramidal.

tetróbolo
Tetrobolo: Moeda da Roma antiga.

teudis
TÊUDIS: Rei dos visigodos, sucessor de Amalrico.

teul
TEUL: Em Honduras, espanhola nos tempos coloniais.

teulada
TEULADA: Município espanhol na província de Alicante.

teverga
TEVERGA: Município espanhol na província e Astúrias.

texas
TEXAS: Estado dos Estados Unidos. UU.

teya
TEYA: Pedra ou fixo que cobre a colmeia.

thappu
THAPPU: Tambor do quadro Índia usado na música devocional.

thattai
DIVANISE: Família indiana o instrumento musical de percussão Idiofones.

thavil
THAVIL: Tambor dois patches usados na Índia, que é típica na música de carnatic, música dos templos e casamentos.

thenardita
Thenardita: É um mineral de sulfato de sódio que cristaliza no sistema ortorrômbico.

theobalda
Theobalda: Número de asteroide 778, da série. -(Theobalda com T, capital).

thia
THIA: Asteroide número 405, da série. Também, tia.

thomsenolita
Thomsenolite: Fluoreto de sódio hidratado, cálcio e alumínio, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

thomsonita
Thomsonite: Hidratado Aluminossilicato de sódio com cátions de cálcio ou de estrôncio que cristaliza no sistema
piramidal e Orthorhombic.

thora
THORA: Asteroide o número 299, da série. Também a Torá.

thortveitita
Thortveitita: Silicato de escândio com estrutura molecular de sorossilicato com cátions em coordenação octaédrica ou
superior. -Geralmente as impurezas de ítrio, zircônio, háfnio, alumínio, ferro, manganês, magnésio, cálcio, cério e terras
raras. -Cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

