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Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

troza
LOG: Tronco serrar a extremidade, para remover tabelas.

truco
DICA: Caneca grande.

trueno
Trovão: Coloquialmente, jovem atolondrado, encrenqueiro e má conduta.

trufa
Trufa: variedade muito aromática de terra criadilla.

trujillo
TRUJILLO: Estado da Venezuela.

trutruca
TRUTRUCA: Aerofone trompetes gênero lançado entre os Mapuche do Chile e Argentina, também chamado de
petranca.

tsana
Marcone: Tana, lago da Etiópia.

tsáchila
Tsáchila: Povo indígena que habita na província de Santo Domingo no Equador.

tschermakita
Tschermakite: Aluminossilicato hidroxilado de cálcio, magnésio, alumínio e cálcio, que cristaliza no sistema mococlinico
e prismáticas.

tschermigita
Tschermigite: Sulfato de alumínio hidratado e amônio que cristaliza no sistema isométrico e diploides.

tsetse
Mosca tsé-TSÉ: Mosca africana que morde inoculadas patógeno Trypanosoma, tanto em humanos como em animais.

tsugaru
TSUGARU; Japão estreito entre as ilhas de Honshu e Hokkaido.

tsukuyomi
Ysukuyomi: Religião xintoísta e japonês mitologia, Deus da lua.

tsumcorita
Tsumcorite: Arseniato hidratado de chumbo e zinco, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

tsumebita
Tsumebite: Fosfato hidroxilado e chumbo anidro e cobre com adicionais sulfato de ânions que cristaliza no sistema
monoclínico e prismático.

tsumi
Tsumi: No Xintoísmo, estado de contaminação ou impureza, depois de terem cometido actos criminosos ou imorais.

tsurugi
Tsurugi: No Japão, qualquer tipo de banda larga espada semelhante para o chinês jian.

tu
SEU: Gripo Chinês étnico.

tua
TUA: Rio de Portugal, afluente do Rio Duero.

tuai
TUAI: Árvore das ilhas do Pacífico.

tuak
TUAK: beber álcool em algumas partes da Indonésia, feito de palmeiras, o fermento e o açúcar.

tuat
TUAT: Deserto da região no centro da Argélia.

tuatara
TUATARA: réptil da Nova Zelândia, única sobrevivente de espécies deles rinocefalos.

tuber
TUBÉRCULO: Um género de fungos da família da tuberaceas, que inclui o criadilla da terra e a trufa.

tuberas
TUBOS: Em Aragão, espécie de criadilla da terra. É também chamado de chaminés.

tubeteika
TUBETEIKA: Cap típica da Ásia Central.

tubo criboso
Tubo de peneira: série de vida células que funcionam como o principal impulsionador do floema, presente,

especialmente em plantas spermatophytes.

tubo polínico
Tubo de pólen: em botânica, tubo de extensão que emitem os grãos de pólen, após o desembarque nos estigmas das
flores.

tubular
TUBULAR: Roda do tubo da bicicleta, cobrir com ar dentro.

tucanderas
TUCANDERAS: Na Argentina e Bolívia, térmitas, caruncho, insetos.

tucán
Americano de Tucano: Escalada pássaro, cabeça pequena, curta asas, de plumagem preta, cauda longa, em gerais e
vívidas cores no pescoço e no peito e arqueados bico muito grosso e quase tão grande como o corpo.

tucán
Tucano: Cantábria, cogumelo em forma de cone de pronúncia.

tuco
TUCO: Astúrias, osso de presunto de porco.

tuco
TUCO: Na América do Sul, alguns frito molho de tomate.

tucu-tucu
TUCUTUCU ou TUCU-TUCU-em Catamarca, província Argentina, nome dado a uma espécie de toupeira que abunda
nos campos.

tucu-tucu
TUCUTUCUS.-em Porto Rico, TUCUTUCU, medo e tremor nervoso.

tucu-tucu
TUCUTUCU.-alguma condição médica que encontra-se no útero com manifestações de fraqueza e o desejo de comer
ou beber alguma coisa.

tucumbalam
TUCUMBALAM: Criatura da mitologia maia, cuja função estava contribuindo para aniquilar os homens de madeira.

tucun
TUCUNS: Honduras e coloquialmente, eu engolir.

tucutucu
TUCUTUCU: Na Colômbia, planta semelhante ao sábio.

tucutujal
TUCUTUJAL: O Río de la Plata, cheia de cavernas de tucutuco terra.

tudiya
Tudia: Primeiro rei da Assíria.

tueris
TAWERET: Na mitologia egípcia, deusa da fertilidade, protetor das mulheres grávidas.

tuetes
TUETE: Em Costa Rica, de nome uma planta de flores muito perfumadas, cujas folhas têm propriedades medicinais.
TUETES: Plural de tuete.

tufear
TUFEAR: Em Honduras, suspeito.

tufera
TUFERA: Buraco aberto no telhado da adega vai lançar del tufo ou emanações do vinho. Um fã que é responsável por
esta saída.

tugarinovita
Tugarinovita: Forma minério óxido molibdênio que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

tugrik
Tugrik da Mongólia: Unidade monetária da Mongólia.

tugtupita
Tugtupite: Silicato de alumínio anidro de sódio e de berílio que cristaliza no sistema tetragonal e disfenoidal.

tui
TUI: Pequeno papagaio da Argentina.

tuita
STREAMLIGHT: Algumas espécies de Finch do México.

tuj
TUJ: na cultura maia, banho de vapor.

tula

TULA: No Chile, muito White Heron.

tula
TULA: No Panamá, feito um navio todo óleo de coco.

tularemia
TULAREMIA: Endemia potencialmente graves, de doenças infecciosas, na América do Norte, Europa e Ásia, causada
por carrapatos e hematófagos voa em roedores e coelhos.

tulo
Título: Na Bolívia, pão feito com farinha branca e farinha de trigo integral, 50%, mantendo sua separação na massa.

tulo
Título: cominho.

tulpa
TULPA: Na Colômbia, Equador e Peru e ruralidade, Firebox, cada uma das três pedras que acende o fogo.

tulu
TULU: No Peru, ave. formicaridea.

tulumba
TULUMBA: sobremesa feita com pedaços de massa sem fermento de forma ovoide e com cristas longa, que é
consumida nos Balcãs.

tumba
Túmulo: e para trás, chocalho.

tumbalá
TUMBALA: Município do México, no estado de Chiapas.

tumpeng
TUMPENG: Cone de arroz basmati que é servido numa travessa rodeado por diferentes pratos da culinária da
Indonésia.

tuna
ATUM: Vida livre e errante.

tunalmil
TUNALMIL: em El Salvador, milpa no verão.

tunduli

TUNDULI: Tambor os dançarinos de Pujilí, Cantão da província de Cotopaxi, Equador.

tungstibita
Tungstibita: Tungstênio de óxido (volfrâmio) e antimônio, que cristaliza no sistema ortorrômbico, classe diesfenoidal.

tungur
TUNGUR: Rio da Rússia na Sibéria Oriental, um afluente do Rio Olekma.

tungurahua
TUNGURAHUA: Estratovulcão activo da região Andina do Equador.

tununa
TUNUNA: Em Honduras, Papa-Léguas.

tuolumne
TUOLUMNE: Condado dos Estados Unidos. UU. , na Califórnia.

tuonela
Tuonela: Na mitologia finlandesa, Reino dos mortos ou do submundo.

tup
TUP: No México, filho mais novo.

tupa
TUPÃ: No Chile, as plantas da família da lobeliaceas.

tupa
TUPÃ: o nome com o qual o Guarani designando um Dios.

tuparan
TUPARAN: Espírito do mal, na mitologia, entre os índios da Califórnia.

tupi
TUPI: Grupos étnicos da América do Sul.

tupitanga
TUPITANGA: Na Extremadura, comida excessiva.

tuquito
VARIEGADA. -Pto, Rico, parte de uma corte membro que permanece ligado ao corpo; coto, tuco.

tuquito
VARIEGADA. -Na Argentina, tuco, Firefly.

tuquito
TUQUITOS. -Meninas calcinha.

turali
TURALI: Moeda de ouro de Constantinopla para 8 libras tornesas e alguns 31 reales de vellón.

turandot
TURANDOT: Número de asteroide 530, da série.

turnipa
NABO: No Chile, nabo do bulbo redondo.

turnus
TURNO: Filho de Daunus, rei dos rútulos.

turra
TURRA: Em Álava e Segovia, tipo de tomilho muito prejudicial para o gado.

turra
TURRA: Na Colômbia, eu quieto, tangano, jogo.

turra
TURRA: Extrusão e pequena circunferência da terra; Pilha compacta e fixa.

turra
TURRA: Aragão, que frequenta a lagoa de Gallocanta e o pássaro que é pouco conhecido.

turra
TURRA: Conjunto de avelãs que são postas no sol para turrar.

turrillas
TURRILLAS: Município espanhol da província de Almeria.

turrillo
TURRILLO: Pedra de tamanho regular, sem cortes, que é usada em algumas obras.

turrillo
TURRILLO: Na Andaluzia, pedaço de estirpe de árvore e arbusto.

turrillo
TURRILLO: Coração de pera.

turrillo
TURRILLO: no vale do Roncal, WAD carregando vigas para amarrá-lo com a corda.

turrolate
TURROLATE: Doce típico do Subbética cordobesa, que combina o torrone e chocolate e é de forma cilíndrica.

tursu
TURSU: Jesus é a variedade muito comum de legumes em conserva na cozinha dos Balcãs e Médio Oriente.

turul
TURUL: pássaro mítico deles lendas antigas húngaro.

turullo
TURULLO: Em Barruelo, o barulho da sirene das minas.

turullo
TURILLO: Cantábria montañesa, chifres que pastores costumavam chamar e reunir o gado.

turulo
TURULO, o: em El Salvador e disse de uma pessoa, boba.

turumba
TURUMBA: em Guatemala, cabaça feita com a casca do fruto do morro.

turvo
TURVO...-disse um homem, zahareno, embora valerosisimo soldado.

tusa
TUSA: Esforço excessivo e doloroso.

tusionita
Tusionite: Borato anidro manganês e estanho, com estrutura de monoborato, que cristaliza no sistema trigonal
romboédrica e hexagonal.

tusnelda
TUSNELDA: Asteroide o número 219, da série.

tusón
TUSÓN. Colt não chega para dois anos.

tutumo
TUTUMO: na Bolívia, árvore de bigoneaceo ou cucurbitaceo, cujos frutos são usados como vasos.

tuturaco
Tuturaco: No Chile, flor dos juncos.

tuvalu
TUVALU: País insular na Oceania.

tuyol
TUYOL: Essência Obtida de óleo de vocês.

tuyu
TUYU: No Chile, um dos nomes do Rhea.

tuyuyu
Cegonha de madeira americana: nome dando o Río de la Plata, a uma espécie de cegonha.

tuza
Gopher do bolso: mamífero roedor no México, Gopher,.

tuzantán
TUZANTÁN: Município do México, no estado de Chiapas.

tuzon
TUZÓN: Colt quem não chegou a 2 anos de idade.

txalaparta
TXALAPARTA: instrumento de percussão tradicional do país basco.

tylosaurus
TILOSSAURO: Marinha de monstro do gênero extinto de mosasaurido, grande predador relacionado aos lagartos
Varanus e as cobras do hoje.

tzapotlatena
Tzapotlatena: Divindade mexicana é atribuída para o patrocínio da resina medicinal chamado uxitl.

tzatziki
TZATZIKI: Cozinhas característica Salsa, grego e turco, muito usado no meze.

tzimol
TZIMOL: Município do México, no estado de Chiapas.

tzitzimime
Tzitzimime: Ser celestial diabo procuram em todos os momentos para destruir o mundo.

u
Químico de símbolo U do urânio.

uacari
Uacari: Macaco da Amazônia.

uad
UAD: na Arábia Saudita, torrencial canal seco durante a maior parte do ano.

uadi
WADI: Nome que se aplica para os rios do norte da África e países secas dos cursos de água intermitentes.

ualabi
UALABI: Uma espécie de canguru de grande porte.

ualeta
UALETA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

ualimba
UALIMBA: Aldeia de Angola na província do bengo.

uanna
UANNA: As culturas sumérias, acádias e babilônicas, ser mitológico, semideus, metade peixe e metade humano.

uaua
UAUA: Rio da Nicarágua.

uauas
UAUAS: Indianos habitantes das margens do Rio Uaua.

uba
UBA: Figo ou sucursal do sisal.

uba
UBA: Folha orelha.

uba
UBA: Canoa dos índios da Amazônia usado.

uba
UBA: Fruto do totumo.

ubierna
UBIERNA: Espanhol em Burgos, um afluente do Rio rio Arlanzón.

ubilesam
UBILESAM: Madeira de w. África amplamente utilizado em todos os tipos de carpintarias e marcenarias. também,
chamado de sapeli " ".

ubilla
UBILLA: Madeira cubano, forte, fácil de trabalhar, avermelhado, amarelo com manchas escuras, usadas na construção
de móveis e carpintaria.

ubos
UBOS: Árvore de Peru com propriedades medicinais, córtex de madeira, que produz folhas de madeira compensada,
cujos frutos são preparados em frutas e compotas.

ubume
Ubume: Tipo de fantasmas japoneses ou demônios.

ucar
UCAR: Município de Navarra.

ucayali
UCAYALI: 1: departamento de Peru.-2: província do Peru no departamento de Loreto-3: Rio do Peru Rio afluente do
Rio Maranon.

uchucchacuaíta
Uchucchacuaite: Eu sulfeto de prata, manganês e chumbo, com impurezas de ferro e selênio, que cristaliza no sistema
ortorrômbico e dipiramidal.

uchuvito
UCHUVITO, TA; Na Colômbia, bêbada. bêbado.

ucle
UCLE: na Argentina, árvore da família dos cactos, de frutos comestíveis com é que faz xarope e brandy.

ucua
UCUA: Cidade de Angola na província do Bengo.

ucubi
UCUBI: antiga colônia romana, atual espelho, em Córdoba,

ucuuba
UCUUBA: Árvore de pau-Brasil e fruta.

udias
UDIAS: município da Cantábria.

udina
UDINA: Maciço vulcânico localizado na parte central da Península de Kamchatka, na Rússia.

udu
UDU: instrumento aerofone e Claves, de percussão, de origem africana, criado por igbo da aldeia, da Nigéria.

udukai
UDUKAI: instrumento musical membranophone da Índia.

uele
UELE: Grande rio africano que atravessa a República Democrática do Congo.

uigures
UIGURES: Cidade importante Turco em Etnologia e história da Ásia Central.

uinal
UINAL: Maia vigesimal numeração, primeira ordem de unidades, equivalentes a 20 parentes ou dias.

uíge
Do UÍGE: Na província Angola.

ujigami
Ujigami: No Xintoísmo, tutelary espírito cultuado na antiga sociedade japonesa por indivíduos de um mesmo clã.

ukim
UKIM: Madeira da África, muito semelhante à la ceiba, utilizado na embalagem.

uku pacha
Uku pacha: na mitologia inca, mundo abaixo, mundo dos mortos, do nascituro e de tudo o que se encontra abaixo do
superfície terrestre e aquática.

ula
Descrição: Arbusto de Malabar.

ulexita
ULEXITA: minério de boratos a classe 06, de acordo com Strunz; Borato hidratado de sódio e cálcio que cristaliza no

sistema triclínico.

ulin
ULIN: Oceania, também chamado de " ferro de Bornéu vara de madeira "

ulitis
ULITIS: Inflamação das gengivas.

ulla
ULLA: Galiza rio que desagua a ria de Arosa.

ullmannita
Ullmannite: Eu níquel sulfureto e antimônio com impurezas de ferro, cobalto, arsênico e bismuto, que cristaliza no
sistema isométrico e tetratoidal.

ulna
ULNA: Anatomia, cúbito, osso-

ulna
ULNA: Linear de medida da Roma antiga; Foi o mesmo que o cotovelo.

ulocace
ULOCACE: Ulceração das gengivas.

ulrichita
Ulrichite: Hidratado fosfato de uranilo de cálcio e cobre, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

ulster
ULSTER: Região do norte da Irlanda.

ulua
ULUA: Rio de Honduras que nasceu na área montanhosa de Intibucá e flui para o mar do Caribe.

ulula
Ulula: Número de asteroide 714 da série. -(Ulula com U, capital).

uluwatu
ULUWATU: Aldeia da Indonésia na ilha de Bali.

um
UM: Palavra Maia, usada frequentemente em Yucatán, como o nome vulgar de abacate.

umami
UMAMI: Saboroso, um dos cinco gostos básicos juntamente com doce, ácido, azedo e salgado.

umangita
UMANGITE: minério dos minerais sulfuretos, grupo berzelianita-umangite; simples selenieto de cobre que cristaliza no
sistema tetragonal.

umar
UMAR: Segundo califa dos muçulmanos.

umba
UMBA: Cidade de Angola na província do Bengo.

umbriel
UMBRIEL: satélite de Urano.

umdugud
UMDUGUD: Divindade menor da mitologia suméria e Acádia, uma personificação do vento do Sul e nuvens de
tempestade.

umia
UMIA: Rio espanhol na província de Pontevedra, que desagua a ria de Arosa.

umma
UMMA: Gênero de insetos-Odonata.

umnak
: UMNAK ilha do arquipélago das Aleutas.

umohoíta
Umohoita: Molibdênio óxido hidratado com ânions adicionais de uranilo, que cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal.

umpa
UMPA: Chiloé província do Chile, saco de couro de cabra.

una
UM: Número de asteroide 160, da série.

una
UM: Primeira hora no ponto depois do meio-dia.

unare

UNARE: Venezuela rio que deságua no mar do Caribe.

unasgatas
UNASGATAS: Em Hinojosa de Duero, município de Salamanca, dura e picante de erva que cresce no meio de
alfarroba.

unau
UTILIZADOR: bicho - preguiça.

uncino
UNCINO: Endurecida e viciada Gavinha que usou algumas plantas de escalada aferrar-se ao suporte em que eles se
empoleirar.

uncion
UNÇÃO: Vela muito pequenos barcos de pesca carregando e é iza curvem coldre quando, por ter risco de naufrágio, os
outros é descartada.

undina
UNDINA: Asteroide o número 92 da série.

ungar
UNGAR: Unir, juntar.

ungar
UNGAR: lamentar-se.

ungar
UNGAR: Fazer brazainos ou cachos com grama ou madeira.

unicornio
UNICÓRNIO: Fósseis de mastodonte marfim.

unión
União: Os Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

unir
UÑIR: León e Extremadura, jugo.

unitas
UNITAS: Asteroide o número 306, da série.

uondo

WENDO: Aldeia de Angola na província do Uíge.

upalita
Upalite: Fosfato de uranilo hidroxilados e hidratados de alumínio que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

upe
UPE: na Costa Rica, interjeição usada quando entrar em casa, para chamar a seus habitantes.

upolu
UPOLU: Mais povoada da ilha samoano.

uquia
Uquia; Antiga moeda marroquina que elevou-se a quatro centavos da peseta.

uquil
Uquil: Em Marriecos, proxy, advogado.

ur
UR: Local de nascimento de Abraão.

ura
URA: Na Argentina, algumas larvas parasitas de voar.

uracilo
URACIL: Base de nitrogênio que formam parte do RNA.

ural
URAL: Rio do Sul da Rússia.

urania
URANIA: asteroide número 30, da série.

urania
URANIA: Musa da astronomia e filosofia.

urano
Urano: Sétima planeta do sistema solar.

uranocircita
Uranocircite: Fosfato hidratado de uranilo e bário que cristaliza-se na tetragonal dipiramidal sistema e ditétragonal.

uranopilita
Uranopilita: Sulfato de uranilo sem cações adicionais, aparentemente hidratados com diferentes quantidades de
moléculas de água. que cristaliza no sistema monoclínico e pinacoidal.

uranospirita
URANOSPIRITA: Arseniato de minerais Mineral Autunita grupo fosfato; Arseniato de uranilo hidratado de cálcio que
cristaliza-se na tetragonal dipiramidal sistema e ditétragonal

urari
URARI: Madeira da Nicarágua e do Equador, de cor marrom amarelado, usado para múltiplos usos.

urarte
URARTE: Conselho de Navarra em Bernedo município.

urartu
URARTU: Antigo Reino na Anatólia.

uras
URAS: Na mitologia suméria, deusa do submundo, consorte de Anu.

urba
Urba: A linguagem da Nicarágua, jarra, pote de barro.

urca
URCA: baleia assassina, cetáceos.

urci
URCI: Antiga cidade romana da província de Almería.

urco
URCO: Fantástico Animal, espécie de preto pode.

urd
URD: Dentre as três Nornas da mitologia nórdica.

urda
URDA: Asteroide número 167, série.

ureao
UREAO: Antigo nome de Osuna.

ureida

UREIDA: Nome genérico dos compostos resultantes da substituição do hidrogênio de ureia por vários radical orgânico.

uresis
URINOIR: Produção e eliminação da urina.

urga
URGA: Nome de antiga de Ulan Bator ( 41 Ulaanbaatar, capital da Mongólia.

urge
URGENTE: Árvore de Bixaceo da Costa Rica.

urhixidur
URHIXIDUR: Asteroide o número 501, da série.

uriangato
URIANGATO: Município do México, no estado de Guanajuato.

uricita
Uricita: Sal derivado de ácido úrico anidro natural que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

urique
URIQUE: Município do México, no estado de Chihuahua.

urkabustaiz
URKABUSTAIZ: Município espanhol na província de Álava.

urna
URN: Antiga medida de capacidade para líquidos.

urna
URN: Ascidio, asco.

urodo
URODÓ: nome que é dado a mansonia na costa do Marfim.

urosis
UROSIS: Qualquer condição dos órgãos urinários.

urota
UROTA: Um gênero de traça pertencente à família Saturniidae, que inclui uma única espécie muito prolongado pela
África.

urra
1.-URRA: no país basco, Hazel.<br>2.-URRA: voz para dirigir fora para a vaca.

urraca
MAGPIE: Rainha de Castela e Leão, no século XII.

urraco
URRACO: Em Honduras. zanzapote, árvore de fruta saborosa.

urrácal
URRÁCAL: Município espanhol da província de Almeria.

ursula
URSULA: Asteroide o número 375 da série.

urta
URTA: Pagro, assemelhando-se o peixe teleósteo de pagel.

urta
URTA: Pagro, assemelhando-se o peixe teleósteo de pagel.

urturi
URTURI: Conselho de Navarra em Bernedo município.

uruachi
URUACHI: Município do México, no estado de Chihuahua.

uruco
URUCO. -Achiote ou bixa.

uruk
URUK: Antiga cidade da Mesopotâmia localizada na margem leste do Rio Eufrates-

urz
URZ: Em Maragateria, fonte, Heath.

usagre
USAGRE: Município de Badajoz.

ushanca
USHANCA: Chapéu russo de pelo, que tem orelhas ou asas laterais.

usillo
EIXO: Em Arroyo de la Luz, município de Cáceres da Extremadura, eixo de torno de Potter.

ussingita
Ussingita: Alumino silicato hidroxilado de sódio que cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal.

ustica
USTICA: Ilha Itália no mar Tirreno norte da Sicília.

ustilago
USTILAGO: Gênero de fungos parasíticos cujos esporos são nascidos em linhas. alguns sob outros na ponta dos
filamentos frutíferas.

uta
UTA: Borboleta do Paraguai que morde como mosquitos.

uta
UTA: No Peru, alguma doença úlcera facial.

utaca
UTACA: Formiga gigante da selva alta de Peru.

utah
UTAH: Estado dos EUA.

ute
Ute: Número de asteroide 634, da série. -( Joint venture com U, capital ).

util e inútil
ÚTIL: Que traz ou causas benefício, conforto, fruta ou interesse, que podem servir ou beneficiar de qualquer linha-disse
de um período de tempo: negócios. INÚTIL: Não é útil.-disse de uma pessoa, que não pode trabalhar ou mover através
de incapacidade física ou não é adequado para o serviço militar.

utnapishtim
UTNAPISHTIM: Personagem presente no mito da inundação da Mesopotâmia.

uttu
UTTU: Na mitologia mesopotâmica, deusa das plantas e, posteriormente, de tecidos e roupas.

utu
UTU: Sumério Deus do sol e da justiça.

utukku
Ilmarinen GIRIOS: Na mitologia suméria, espírito ou demônio que poderia ser benevolente ou malévolo.

uva
UVA: Uma espécie de pequenas verrugas que geralmente se formam na pálpebra, junto e presa juntos como um com
os outros.

uvalama
UVALAMA: Árvore mexicana família Lamiaceae a até 18 m de altura, cujas folhas são usadas contra diarreia.

uvarovita
Espessartites: Cromo, silicato de cálcio, com estrutura molecular do nesosilicato, que cristaliza no sistema isométrico e
hexoctaedrico.

uvi y uci
ICU: unidade de cuidados intensivos. ICU: unidade de cuidados intensivos.

uvita
Uvita: Ânions adicionais de aluminossilicato de boro e cátions cálcio, magnésio e alumínio, que se cristaliza no
ditrigonal sistema piramidal e trigonal.

uvito
UVITO: Na Colômbia, planta borraginacea produzido pela uva Gummy, durável, leve, reto, madeira também conhecido
como caujaro.

uvularia
UVULARIA: Flores em forma de sino grandes e penduradas, planta liliaceous vermelho escuro.

uvulitis
UVULITIS: Inflamação da úvula.

uvulotomía
UVULOTOMIA: Seção, parcial ou total, da úvula.

uvulotomo
UVULOTOMO: Ferramenta que é utilizada na cirurgia para a seção da úvula.

uxorio
Uxorio, ria: pertencente ou relativo ao cônjuge.

uytenbogaardita
Uytenbogaardita: Eu anidro sulfureto de prata e ouro, com impurezas de cobre, que cristaliza no sistema tetragonal e
trapezoedrica.

uytenbogaardtita
Uytenbogaardtita: Eu anidro sulfureto de prata e ouro, com impurezas de cobre, que cristaliza-se na trapezoedrica
sistema e classe tetragonal.

uyu
UYU: Rio de Burma localizado na divisão de Sagaing, no noroeste da paos.

uz
UZ: Filho de Aram e neto de Shem.

uzazi
UZAZI: Frutas secas de um arbusto de folha caduca Africano usado como tempero, semelhante à pimenta de Sichuan.

v
V: símbolo químico vanádio.

vaca
VACA: Álava, voando de veado.

vaca
VACA: Fêmea do touro.

vacana
VACANA: Divindade dos antigos romanos que declarou o resto dos camponeses.

vacar
PRIMÁRIO: Envolver-se ou dar-se inteiramente a um exercício particular.

vaciar
CLARA: Mover uma doutrina de uma escrita para outra.

vacio
VÁCUO: Abismo, precipício ou altura considerável.

vacuf
VACUF: Instituição do direito muçulmano que permite inalienável para uma fazenda, afetando seu rendimento uma
obra piedosa ou pública.

vacuna
VACINA: Vírus preparados, aplicado ao corpo, causas de reagir preservou em infecções sucessivas.

vada

VADA: Snack salgado típico da culinária do Sul da Índia que é feita com lentilhas ou batata.

vado
Ford: Desafectada, trégua, espaço.

vaduz
VADUZ: Capital do Principado de Liechtenstein.

vaesita
Vaesita: Eu simples enxofre níquel com impurezas de cobalto e ferro, que cristaliza no sistema isométrico e diploides.

vafe
VAFE: Na Andaluzia, desafiando o golpe.

vagara
Era: no náutica, longa, estreita e flexível slat é fascinante da popa para a proa, como são prendidos o baos.

vagolisis
VAGOLISIS: operação de separação do esôfago varizes ramos do nervo pneumogastric.

vaharera
VAHARERA: Na Extremadura, melão do que por não ser temperado provoca danos à boca.

vahen
VAHEN: Jogar névoa. ( conjuntivo modo de váhala o verbo ).

vaina
1.-vagem: em Honduras, bolsa, costura em roupas, dobrando-se uma margem, para deixar um buraco e colocar uma
fita ou cordão.<br>2.-bainha: alargamento do pecíolo ou da folha que envolve o caule.<br>3.-vagem: feijão verde.

vaineta
Eva: Huesca, feijão verde.

vaisia
Vasconcellos: Membro da casta hindu dos comerciantes.

vaiven
E para TRÁS: em desuso, ariete, máquina militar.

vajear
Vajear: Em Venezuela, coloquialmente e certas cobras colocar alguém entorpecente com a névoa ou a respiração.

val
VAL: linfa de sangue vidro.

val
VAL: Acequia por onde estão a água suja da população.

vala
VALA: Asteroide o número 131, da série.

valda
VALDA: Asteroide o número 262, da série.

valdeganga
VALDEGANGA: Município espanhol na província de Albacete.

valdegovia
VALDEGOVÍA: Município espanhol na província de Álava.

valdés
Valdes: Município espanhol na província das Astúrias.

valecula
VALÉCULA: Tag, depressão, especialmente localizado entre as dobras de glosoepigloticos.

valencia
Valencia. Província e cidade espanhola, capital da região de Valência, local de nascimento de seu colaborador FEDE

valentina
VALENTINA: Número de asteroide 447, da série.

valentinita
Valentinite: Sesquióxido de antimônio, que cristaliza no sistema ortorrômbico, classe dipiramidal.

valeria
Valeria: Asteroide número 611, da série.

valeska
Valeska: Asteroide número 610, da série.

valhalla
Valhalla: Na mitologia nórdica, enorme e majestoso salão localizado na cidade de Asgard, governado por Odin.

valinga
VALINGA: corneta de metal que usou-os pastores russo para atender o seu gado.

valleriíta
Valleriita: Complexo sulfeto de ferro e cobre Hidróxido de magnésio e alumínio, que cristaliza no sistema trigonal e
hexagonal escalenoédrica.

valona
WALLONIA: Pescoço grande virou de costas, que foi usada no século XVII e 16.

valumar
Valumar: Carregado com grandes coisas.

valva
Folheto: Cada um dos pedaços de frutos do mar.

vam
VAM: Vícios e o rio fealdades.

vampira
Vampiro: Mulher gananciosa.

vanadinita
Vanadinita: Mena high school do clorovanadato de chumbo que cristaliza no sistema hexagonal.

vanadis
VANADIS: Asteroide número 240, da série.

vandenbrandeíta
Vandenbrandeita: Hidróxido uranilo adicionais ânions de cobre, com grupos de uranilo poliedros pentagonal, por alguns
autores. -Óxido de urânio e cobre hidroxilados, por outros autores. -Cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal

vandendriesscheíta
Vandendriesscheita: Óxido hidroxilados e hidratada urânio e chumbo, que cristaliza no sistema ortorrômbico e
dipiramidal.

vantasselita
Vantasselita: Fosfato hidroxilados e hidratados de alumínio, que cristaliza no sistema ortorrômbico.

vara
Haste: Cada um dos chifres do veado.

varano
VARANO: grande réptil carnívoro da Indonésia.

varaña
VARANA: no Novo México, amanhã.

vardar
VARDAR: Região da Macedônia.

varear
VARY: Na Argentina, jogue um cavalo ao longo da carreira.

varga
VARGA: Casa com telhado de palha ou ramos.

varga
VARGA: Parte mais encosta de uma colina.

vargas
VARGAS: O léxico de cordovão, vinho tinto misturado com refrigerante.

vargas
VARGAS: Estado da Venezuela.

vargas
VARGAS: Estado da Venezuela.

varillero
Melro-preto: Pássaro tamanho sapinhos, vermelho com marrom crista.

varillero
Melro-preto: Dowser quem usou a vara para descobrir água.

varillero
Melro-preto: No México, vendedor ambulante.

variscita
Variscite: Composto de fosfato de alumínio hidratado di cor Mineral, geralmente verde-azulado, que cristaliza no
sistema ortorrômbico.

varital
VARITAL: Em Puerto Rico, é conhecido nome com uma variedade de árvores e plantas de espécies diferentes.

varí
VARI. Tipo de máquina a partir da ilha de Madagáscar.

varo
VARO, RA: Disse do pé, anormalmente dirigido para dentro.

vaselina
Vaselina: Coloquialmente, toque, precaução ou delicadeza na maneira de agir.

vaso
Vidro: Barco fora de uso e mais notavelmente seu capacete.

vaticana
VATICANO: Número de asteroide 416, da série.

vato
VATO: em germania, pai.

vaupes
: VAUPÉS departamento da Colômbia.

vaupes
VAUPÉS: Rio Amazonas Rio afluente do Rio Negro, que faz fronteira entre Colômbia e Brasil.

vauquelinita
VAUQUELINITE: Cromato de sulfatos minerais minerais; cromato-fosfato adicional de ânions, hidroxiladas e com
cátions de cobre e chumbo, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

vauxita
Vauxita: Fosfato hidroxilados e hidratados de alumínio e ferro, sem adicionais ânions, que cristaliza no sistema triclínico
e pinacoidal.

väyrynenita
Vayrinenita: Fosfato hidroxilado de manganês e berílio, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

ve
VEJA: Deus dos germânico, filho do Boer e do Belsta.

vedi
VILAR. No Chile, veri, graxa e sujeira a partir da lã das ovelhas.

vedi

VILAR. No Chile, veri, graxa e sujeira a partir da lã das ovelhas.

vedico
VÉDICA: Forma de sânscrito arcaico, usado como uma língua sacerdotal.

vegadeo
VEGADEO: Município espanhol na província das Astúrias.

vela
VELA: Na Andaluzia, dar cambalhotas, kite.

velda
VELDA: Santander, banda.

veleda
VELEDA: Número de asteroide 126, da série.

velefique
VELEFIQUE: Município espanhol da província de Almeria.

veleno
VELENO_ linguagem bable nas Astúrias, veneno.

veleta
Veleta: Peça de metal, geralmente sob a forma de saeta, que é colocado no topo de um prédio, assim que pode girar
em torno de um eixo vertical de vento, e que serve para apontar a direção de isto.

vellerifes
VELLERIFES: na Germânia, servos da justiça.

velociraptor
VELOCIRAPTOR: gênero de dinossauros terópodes dromeosauridos que viveu no fim do período Cretáceo.

velón
VELA. Cirio ou vela grande.

velur
VELUR: Tecidos de malha, de algodão, como veludo.

velutina
VELUTINA: Brocaded antigo tecido seda, que foi usada para fazer roupa e estofo de mobília.

ven
Veja: Vírus de aves, estudo para o tratamento de câncer.

vena
VEIA: Cutícula, mais ou menos ramificada, espessamento das asas de insetos.

vena
VEIA: por natural por onde circula a água nas entranhas da terra.

vencejas
VENCEJAS: Canudos longos atado no centro que servem para amarrar feixes de centeio ou colmatos.

vencejon
Branco: Em Salamanca, passador de madeira, colocado na parte anterior e inferior do polo, que serve para fazer o tiro
para a frente.

vencion
Convenção: Em Salamanca, inclinação, comba.

venecero
VENECERO: Em Álava. Vasar, armário de cozinha.

venecia
Veneza: Número de asteroide 487, da série.

ventura
VENTURA: Condado dos Estados Unidos. UU. , na Califórnia.

venus
Vênus: prazer sensual; ato carnal.

venus
Vênus: prazer sensual; ato carnal.

venus
Vênus: segunda planeta do nosso sistema solar.

venus
Vênus: Na mitologia Latina, deusa do amor, da beleza e da fertilidade que era esposa de Vulcano e amante de Marte e
Adonis.

venusia

VENÚSIA: Asteroide número 499, da série.

vera
VERA: Asteroide o número 245 da série.

verca
Verça: Repolho, couve, repolho.

verdad
VERDADE: Número de asteroide 490, da série.

verduguillo
Verduguillo:, Longas e estreitas empunhará a espada, uma espécie de florete estreita.

vergel
VERGEL: Município espanhol na província de Alicante.

verguera
VERGUERA: Vara curta feita de buxo.

veri
VERI. No Chile, a primeira água que ervilhas são cozidas.

veri
VERI: Em Chile, a sujeira do corpo humano.

vermiculita
Vermiculita: Minério composto de silicatos de alumínio, ferro e magnésio, que cristaliza no sistema monoclínico.

vernacion
VERNACION: Em botânica, eliminação da folha primordia pela raiz, antes da abertura do mesmo e o desenvolvimento
de folha completo.

vernación
Vernacion: Em botânica, eliminação da folha primordia dentro a gema antes de produzir a mesma abertura e folha
desenvolvimento completo.

vernonia
VERNONIA: Um gênero botânico pertencente a família asteraceae, alguns mantimentos e de grande valor econômico.

vero
VERO: Rio afluente do rio Cinca, Huesca.

veronika
Veronika: Asteroide o número 612, série.

verra
VERRA: Fibra de cânhamo.

verraco
JAVALI: Na Argentina, semelhante do roedor vizcacha.

verrendo
VERRENDO: Na Extremadura, manta de lã de cores.

verturiones
VERTURIONES: dos dois ramos em que ele dividiu-os pictos, tribos da Escócia.

verutum
Verutum: Cortes de dardo usados pelo exército romano.

vesignieíta
Vesignieita: Vanadato de cobre e bário com ânions adicionais de hidroxila, que cristaliza no sistema monoclínico e
prismático.

vespasiana
VESPASIANA: Mictório público.

vesta
VESTA: Asteroide o número 4 da série.

vesta
VESTA: Na mitologia romana, deusa da lareira.

vestir
VESTIDO: Disse grama, campos de capa.

vesubianita
Vesuvianite: Alumínio silicato de cálcio com um pouco de flúor; Pode conter titânio ou boro; cristaliza no sistema
tetragonal.

veszelyíta
Veszelyite: Fosfato hidroxilados e hidratdo de cobre que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

vetal

VEGETAL: Tipo de demônio, fantasma, vampiro ou espírito maligno da mitologia indiana.

veza
ERVILHACA: Espécie de algarrobo.

viaje
VIAGENS: Carga ou peso que leva de um lugar para outro ao mesmo tempo.

viaje
VIAGEM: Em Venezuela e coloquialmente, série de coisas, do mesmo grupo.

vianos
VIANOS: Município espanhol na província de Albacete.

viar
VIAR: Rio de Badajoz e Sevilha, um afluente do Rio Guadalquivir.

vibilia
VIBILIA: Asteroide número 144, da série.

vicentina
VICENTINA: Asteroide número 366, da série.

victimización
VITIMIZAÇÃO: ação de F16-F16: converter em vítimas de pessoas ou animais.

victoria
VICTORIA: Asteroide n º 12 da série.

videro
Vídeo: Salamanca, cinife, mosquito.

vidia
VIDIA; Material muito duro, constituído por um aglomerado de titânio, molibdênio ou tungstênio com cobalto ou níquel.

vidrio
VIDRO: Pessoa de gênio muito delicado que é facilmente desazona e zangado.

viena
Viena: pão alongado.

viena
Viena: Estado Federal da Áustria e capital do país.

viena
Viena: Número do asteroide 397, da série

vienes
Vienense: Nascido em Viena, cidade da Áustria.

viento
1.-vento: osso que têm os cães entre as orelhas.<br>2.-vento: vaidade, vaidade.<br>3.-vento: afastamento entre a bala
e o furo do cano.<br>4.-vento: cheiro de certos animais.

viesca
VIESCA: Município do México, no estado de Nuevo León.

vigilador
VIGILADOR: Funcionário inspeciona o caliche extraído.

vigía
VIGIA: Eu Escollo que se destaca no mar.

vigueta
Para vigas: Em Cuba, árvore de madeira selvagem.

vilano
PAPPUS: flor de cardo.

vilela
VILELA: Pertencentes a um povo indígena da Argentina, cujos descendentes vivem atualmente no Chaco e Santiago
del Estero.

villaflores
VILLAFLORES: Município do México, no estado de Chiapas.

villafría
VILLAFRÍA: Conselho de Navarra em Bernedo município.

villagrán
Município VILLAGRAN do México, no estado de Guanajuato.

villajoyosa

VILLAJOYOSA: Município espanhol na província de Alicante.

villamalea
VILLAMALEA: Município espanhol na província de Albacete.

villamaninita
Villamanínite: Eu enxofre complexos de cobre, níquel, cobalto e ferro que cristaliza no sistema cúbico.

villapalacios
VILLAPALACIOS; Município espanhol na província de Albacete.

villarrobledo
VILLARROBLEDO: Município espanhol na província de Albacete.

villarsia
VILLARSIA: Família Medicinal da planta gencianaceas.

villatoya
VILLATOYA: Município espanhol na província de Albacete.

villavaliente
VILLAVALIENTE: Município espanhol na província de Albacete.

villayón
VILLAYÓN: Município espanhol na província das Astúrias.

villena
VILLENA: Município espanhol na província de Alicante.

vilo
VILO: Suspenso no ar.

vilordo
VILORDO: Preguiçoso, lento.

viltroteras
VILTROTERA: Jesus é da mulher que viltrotea. VILTROTERAS: pl. de viltrotera. VILTROTEAR: Família e disse como
censura e mais conmunmente mulheres, correr, caminhar.

vinadera
VINADERA: Na Andaluzia, conirrostro, ave insetívora.

vinapón
VINAPON: No Peru, um tipo de cerveja que é feito com milho em vez de cevada.

vinazas
VINHOTO: Totalmente inútil resíduos proveniente da destilação do vinho.

vinculos
LINK. -União ou amarrar uma pessoa ou coisa a outra. LIGAÇÕES. -Pl. link.

vindobona
VINDOBONA: Número de asteroide 231, da série.

vinifera
Vinifera: Asteroide número 759 da série. -(Vinifera com V, letras maiusculas).

viola
VIOLA: Aragão, flor de estufa.

viola
VIOLA: Aragão, flor de estufa.

violarita
Violarita: Eu anidro enxofre ferro e níquel, com impurezas de cobalto e cobre, que cristaliza no sistema isométrico e
hexoctaedrico.

violeto
VIOLETO: Peladillo, variedade do persa.

vique
VIQUE: Álava, parte na posse de um moinho de farinha.

virado
TACKED, pai: Em El Salvador, rápido. movimento acelerado.

virazón
VIRAZÓN: em El Salvador, velocidade, leveza no movimento.

vireónidos
Vireonidos: Família de aves passeriformes da subordem de aves canoras, nativo para o Neoártico e Neotropical.

virginia
VIRGINIA: Estado dos Estados Unidos. UU.

virginia
VITGINIA; Asteroide número 50 da série.

virto
VIRTO: Salamanca, força, violência.

virtud
VIRTUDE: Asteroide o número 494, da série.

viscainoa
Viscainoa: A única espécie do género botânico pertencente à família dos zygophyllacae.

viscal
VISCAL: Na Extremadura, fina corda.

viscidio
VISCIDIO: Adesivo viscoso que existe nas flores para coletar o pólen.

vishnevita
Vishnevita: Silicato complexo de alumínio de sódio hidratado com ânions adicionais de sulfato, que cristaliza no sistema
hexagonal, piramidal ou trapezohedral.

vismirnovita
Vismirnovita: Hidróxido de estanho e zinco com impurezas de ferro e cobre, que cristaliza no sistema cúbico, classe
hexoctaedrica.

visorio
VISORIO: Visita ou exame forense.

vistula
Vístula: Rio da Europa Oriental, o mais importante da Polónia, que nasceu nas montanhas dos Cárpatos e deságua no
mar Báltico.

viti
VITI: Arquipélago da Polinésia.

vitoria
VITORIA: Município espanhol e capital da província de Alava.

vitrina
Vitrine: Anatomia, humor vítreo do olho,

viveros
Viveiros: Município espanhol na província de Albacete.

vivianita
Vivianite: Ferro fosfato hidratado sem adicionais ânions, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

viyela
VIYELA: Leve lã ou algodão tecido.

vizcacha
VIZCACHA: Alguém inclinado para salvar objetos velhos, inútil e sem usados.

viznaga
VIZNAGA: Na América, papel ou pano para limpar o traseiro.

vícar
Vigário: Município espanhol da província de Almeria.

vístula
Vístula: Rio da Polônia, que nasceu nas montanhas dos Cárpatos e deságua no mar Báltico.

vocatio legis
VOCATIO LEGIS: Em direito, entre a publicação de uma norma até que entra em vigor.

vodianol
Vodianol: Na mitologia eslava, mal divindade das águas e moinhos.

vog
VOG: Forma de poluição do ar, de uso comum nas ilhas havaianas.

voglita
Voglita: Carbonato de cálcio hidratado e cobre com ânion adicional de óxido de urânio que cristalisa-se no sistema
monoclínico e esfenoidal.

voile
VOILE: tipo de tecido, extremamente leve, usado em decorações suaves.

voisko
VOISKO: Comunidade cossaca.

volandera
CESTO: Em Álava e coloquialmente, engolir, bird.

