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Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

volandera
CESTA: Um moinho chileno ou corredor de roda vertical.

volandera
CESTA: Coloquialmente, mentir, ao contrário do que sabemos.

volante
Volante: forro encaracolado, dobrado ou enrugada com são decorados vestuários ou estofos.

volantuzo
VOLANTUZO: No Peru, mequetrefe.

volborthita
Volborthita: Vanadato hidratado e hidroxilados de cobre, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

volga
: O grande rio VOLGA Rio na Europa.

volkonskoíta
Volkonskoita: Silicato de alumínio hidroxilados e hidratdo de cálcio, cromo e magnésio que cristaliza no sistema
monoclínico e prismático como filossilicatos.

volsella
VOLSELLA: na cirurgia, strippers, cujos ramos são viciados.

voltaíta
Voltaita: Sulfato de potássio, ferro e alumínio, sem adicionais ânions que cristalizam no sistema isométrico e
hexocataedrico hidratado.

voluntad
Vai: coloquialmente, gratificação, recompensa.

voluntad
Vai: coloquialmente, gratificação, recompensa.

volvo
VOLVO: Patologia, torção ou rotação de qualquer segmento do tracto gastrointestinal em torno de uma dobra de
peritônio e causas um íleo, também chamado de oclusão intestinal.

vrbaíta
Vrbaita: Sulfuro-arseniuro - Antimoneto de mercúrio e tálio, que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

vudu
Vodu: No Chile e entre os índios Mapuche, perdiz.

vuelo
VOO: Árvores de uma colina.

vuelo
VOO: Amplitude de alguns tecidos, cortinas, roupas, etc.

vuelo
VOO: Em Cuba e República Dominicana, volante, babados guarnição.

vuelo
VOO:-Adereços que transporta o ar para alguém ou algo.

vulcanita
Borracha: Telluride Sim, ple de cobre, que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

vulgar y prosaico
VULGAR: Pertencentes a vulgar, o que é impróprio de culto e educado que pessoas não tem nenhum particular
especialidade linha, que é comum ou geral, como uma língua atualmente falada ao contrário de você sabe línguas.
PROSAICO: Disse de uma obra, que carece de prosa-tais pessoas e coisas, as falhas da idealidade ou elevação...-que
é branda e vulgar.

vulnerables
VULNERÁVEL: Suscetível ser lesado ou prejudicado, em qualquer sentido, receber uma perda ou dano, ou para ser
afetado, abalada, convencido ou superada por algo que é expresso. VULNERÁVEL: Plural de vulnerável.

vulturido
VULTURIDO, DA: Jesus disse ser de aves de rapina, de corpo sólido, peito largo, grande, arredondada asas e bico reto
na base com muito afiadas.

vundtia
Vundtia: Número de asteroide 635 da série. -( Vundtia v, 41 maiuscula;.

w
W: defi nidos para tungstênio.

wa
WA: Antigo nome, referindo-se ao Japão, de acordo com as fontes chinesas.

wadsleyita
Wadsleyita: Anidro silicato de magnésio, com sorossilicato com cátions em moléculas octaédricos, que se cristaliza em

dipiramidal o sistema ortorrômbico e monoclínico prismáticos quando hidratado.

wagogo
WAGOGO: Veneno que ele é extraído de uma árvore africana euforbiaceo.

wairakita
Wairakita: Aluminosilicato hidratado de cálcio, que cristaliza no sistema monoclínico, que tem um pseudocubic e
prismáticas.

wairauíta
Wairauita: Liga de ferro com cobalto, que cristaliza no sistema isométrico e hexoctaedrico.

wajarapuco
WAJARAPUCO: Trompete de 40 cm. de diâmetro. construído com chifres de boi ou vaca, junto com couros, usado na
Cordilheira dos Andes.

wakabayashilita
Wakabayashilita: Complexo arsenieto sulfeto de antimônio e arsênico cações que cristaliza no sistema piramidal e
Orthorhombic.

walfordita
Walfordita: Telúrio anidro óxido sem adicionais aniões e catiões de ferro, telúrio, titânio e alumínio, que cristaliza no
sistema isométrico.

walia
WALIA: Rei dos visigodos.

walker
WALKER: Condado dos Estados Unidos, no Alabama.

walker
WALKER: Condado dos Estados Unidos, no Alabama.

walkirias
WALKIRIAS: Deuses jovens nos países nórdicos.

walpurga
WALPURGA: Asteroide o número 256 da série.

walpurgina
Walpurgina: Arseniato hidratado de uranilo de bismuto, que cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal.

wamba
WAMBA: Rei dos visigodos.

wambee
Wambee: Instrumento que consiste de uma caixa de som, em um de cujos lados são cinco os slats que dobra sob a
pressão de cinco cordas feitas com plantas têxteis.

waraji
WARAJI: Sandálias japonesas feitas de palha corda que tende a ser o calçado típico das pessoas comuns.

waranga
WARANGA: cidade da Austrália na região, ( ou estado ) de vitória.

wardita
Wardite: Fosfato hidroxilados e hidratado de sódio e alumínio que cristaliza no sistema tetragonal e trapezohedral.

warikahnita
Warikahnita: Arseniato hidratado de zinco que cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal.

warwickita
Warwickita: Mono-borato magnésio anidro, titânio, ferro, cromo e alumínio, que cristaliza no sistema ortorrômbico.

warwolf
Warwolf: O trabuco mas grande nunca foi feita.

wasabi
WASABI: Condimento japonês que é extraído da raiz da planta de mesmo nome.

waset
WASET: Antigo nome egípcio do Luxor moderno.

washington
WASHINGTON: Condado Estados Unidos. UU. , no Alabama.

wat
WAT: Da Eritreia e da Etiópia ensopado, feito com carne. legumes, especiarias e manteiga clarificada.

wat
WAT: Templo ou Mosteiro das regiões do Camboja, Laos e Tailândia.

watergang
WATERGANG: Acequia ou canal nas margens de uma estrada ou pólder na Holanda.

watsonia
Watsonia: Número de asteroide 729, da série. -(Watsonia com W, letras maiusculas).

wattersita
Wattersita: Anidro cromato de mercúrio com óxido de ânions adicionais que cristalisa-se no sistema monoclínico
prismático.

wavellita
Wavellite: Fosfato hidroxilados e hidratados de alumínio que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

weberita
Webweita: Fluoreto de sódio anidro, magnésio e alumínio, que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

weddellita
Weddellita: É quimicamente um oxalato de sal de cálcio hidratado que cristaliza no sistema tetragonal e dipiramidal.

weeksita
Weeksita: Silicato hidratado de uranilo de potássio, com impurezas de alumínio, ferro, cálcio, bário, sódio e carbono,
que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

weishanita
Weishanita: Amálgama de mercúrio com ouro e prata, que cristaliza no sistema hexagonal e dipiramidal.

weloganita
Weloganita: Carbonato de sódio hidratado, estrôncio e zircónio, sem aduicionales de ânions, que cristaliza no sistema
triclínico e pinacoidal.

wendwilsonita
Wendwilsonita: Arseniato hidratado de cálcio e magnésio que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

werdandi
Werdandi: Número de asteroide 621, da série.

weringia
WERINGIA: Asteroide o número 226, da série.

whewellita
Whewellita: Oxalato de cálcio hidratado que cristaliza no sistema monoclínico.

white
BRANCO: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

whitlockita
Whitlockita: Fosfato de cálcio anidro e magnésio, que cristaliza no sistema trigonal e pirâmide.

whitlokita
Whitlokita: Fosfato de cálcio anidro e magnésio que cristaliza no sistema trigonal e pirâmide.

whitmoreíta
Whitmoreita: Hidratado Fosfato-hidroxido de ferro, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

wicksita
Wickdita: Fosfato hidratado de cálcio, sódio, ferro e manganês, que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

wilancookita
Wilancookita: Fosfato muito hidratado bário, lítio e berílio, que cristaliza no sistema isométrico e tetratoidal.

wilankookita
Wilankookita: Bário fosfato muito hidratado, Lily e berílio, que cristaliza no sistema isométrico e tetratoidal.

wilchis
WILCHIS: etnia indígena do Chaco Central e Austral da Argentina e Bolívia, também chamado de matacos.

wilcox
WILCOX: Condado dos Estados Unidos. UU. , no Alabama.

willemita
Willemite: Mineral cuja composição química é de óxido de zinco e dióxido de silício com impurezas de alumínio, ferro,
manganês e chumbo, que cristaliza no sistema trigonal.

willemseíta
Willemseita: Silicato hidroxilado de níquel com estrutura molecular de filossilicatos folhas de mica, composto de anéis
de tetrahedrons e octaedros, com impurezas de magnésio, alumínio, ferro, cobalto, cálcio e água, que cristaliza no
sistema monoclínico e prismáticos.

wiluita
Wiluite: Garnet que corresponde a uma variedade de grossularite, que cristaluza no sistema tetragonal e ditétragonal
dipiramidal.

wincha
WINCHA: Fita, geralmente é usado para decorar o cabelo.

winchester
Winchester: Número de asteroide 747, da série. -(Winchester com W, letras maiusculas).

winston
WINSTON: Condado dos Estados Unidos. UU. , no Alabama.

wirapuru
WIRAPURU: na mitologia da Amazônia, nome com que é designado um pássaro do Brasil.

wisibada
Wisibada: Asteroide número 717, da série. -(Wisibada com W, letras maiusculas).

wiski
Dario: Eu cabriolet luz de origem inglesa.

witherita
Witherita: Carbonato de bário anidro, sem adicionais ânions que cristalizam no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

witiza
WITIZA: O rei visigodo.

wittichenita
Wittichenita: Eu anidro enxofre cobre e bismuto, às vezes com impurezas de prata, que cristaliza no sistema
ortorrômbico e disfenoidal

wodginita
Wodginita: Vários óxido de tântalo, manganês, estanho e nióbio com estrutura molecular de octaedros, que cristaliza no
sistema monoclínico e prismático.

wohlerita
Wohlerita: Silicato de anidro com cálcio de ânions adicionais de óxido ou flúor, sódio, zircónio e nióbio, com impurezas
de titânio, háfnio, alumínio, ítrio, cério, lantânio, ferro, tântalo, manganês, magnésio e estrôncio, que se cristaliza no se
Stema monoclínico e prismática.

wok
Wok: Panela usada no sudeste asiático e Extremo Oriente.

woldo
Woldo: Arma coreano que se assemelha a guandao em chinês, chamado por causa da forma de lua crescente de sua
folhagem.

wolframita
Volframite: Misto tungstato de ferro, manganês e magnésio, que cristaliza no sistema monoclínico.

wombat
WOMBAT: Pernas curtas e muscular do Marsupial quadrúpede, pequenas e atarracadas da cauda, nativas da

Austrália.

won
Vencedor: Moeda da Coreia.

woodhouseíta
Woodhouseita: Fosfato hidroxilados com sulfato de adicionais de ânions e cátions cálcio e alumínio que cristaliza no
hex sistema trigonal e escalenoédrica.

woodruff
WOODRUFF: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

woodwardita
Woodwardita: Hidroxilados sulfato e hidratado de cobre e alumínio que cristaliza no sistema hexagonal-trigonal.

wratislavia
Wratislavia: Asteroide número 690 da série. -(Piast com W, letras maiusculas).

wulfenita
Wulfenite: Mineral do grupo VI (molibdatos), de acordo com a classificação de Strunz, que cristaliza no sistema
tetragonal.

wurtzita
Wurtzita: Uma formas cristalinas de sulfureto de zinco, com impurezas de cádmio e ferro, que cristaliza no sistema
hexagonal.

wyoming
WYOMING: Estado dos Estados Unidos. UU.

x
X: carta tem um valor de 10 em algarismos romanos.

xaban
XABAN: Chaban, mês do ano muçulmano.

xagui
XAGUI: Buritizeiro, Waterer, aguada, água doce bem.

xaiba
XAIBA: No México, espécie de lagosta.

xaloc

XALOC: Vento do sudoeste, Scirocco.

xalpatlahúac
Xalpatláhuac: Município do México, no estado de Guerrero. -( Xalpatláhuac com X. capital ).

xantalina
XANTALINA: Alcaloide do ópio.

xanthe
XANTHE: Número de asteroide 411 da série.

xantico
XANTHIC: Amarelo ou amarelado.

xantina
XANTINA: Corantes que é encontrada na urina.

xantiosita
Xantiosita: Níquel anidro arseniato, sem adicionais ânions, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

xantipa
XANTIPA: Asteroide n º 156, da série.

xantoconita
Xantoconita: Arseniosulfuro de prata, que cristaliza no sistema monoclínico.

xantoxeno
Xantoxeno: Fosfato hidroxilados e hidratado de cálcio e ferro que cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal.

xapoipa
XAPOIPA: Um género de bolo.

xara
XARA: Lei maometano, derivado do Corão.

xareo
XAREO: Certos tipos de peixes.

xareo
XAREO: Cão Raposero.

xauxau
XAUXAU: No México, cazabe bem.

xaxabe
XAXABE: No pássaro de México, papagaio.

xeca
XECA: Em Guatemala, cabeça de uma pessoa.

xecudo
XECUDO, DA: Em Guatemala, inteligente.

xel
XEL: Na Galiza, do gel de banho.

xenia
Xenia: Número de asteroide 625, da série.

xenotima
Xenótimo: Raro mineral cujo componente principal é o fosfato de ítrio, que cristaliza no sistema tetragonal e dipiramidal.

xenotriccus
Xenotriccus: Um género de aves passeriformes da família de Tyrannidae-América do Norte e América Central.
conhecido como armadilha da mosca ou flycatchers.

xerasia
Xerasia: Alopecia caracterizada por secagem de couro cabeludo e consequente perda de seus cabelos.

xeto
XETO: Colmeia vazia limpada com mel para obter enxames.

xhosa
XHOSA: grupo étnico sul-africano.

xichú
XICHU: Município do México, no estado de Guanajuato.

xieíta
Xieita: Óxido de ferro e cromo, que cristaliza no sistema cúbico, classe hexoctaedrica.

xifos
Xiphos: Espada curta de dois gumes e uma mão, usada pelos antigos gregos. -

xilbalba
XILBALBA: Que quis XIBALBA-XIBALBA: na mitologia maia, nome do submundo.

xilingolita
Xilingolita: Eu sulfureto de prata e bismuto com impurezas do zinco, cobre, prata e antimônio, que cristaliza no sistema
monoclínico e prismático.

xilocasia
XILOCASIA: Madeira Cássia.

xiloma
XILOMA: Basal difícil ou Woody.

xilon
XILON: medição de três côvados.

ximielga
XIMIELGA: Verbo conjugação forma ximielgar. XIMIELGAR: Uma árvore wiggle na língua bable nas Astúrias, para não
cair o fruto.

xinca
XINCA: É um homem de família Maia aldeia ameríndia da Guatemala.

xiqin
XIQIN: Ancient China e Mongólia original sequência curvou-se instrumento musical.

xiuhtecuhtli
Xiuhtecuhtli: Na mitologia mexicana, Deus do fogo e do calor. -(Xiuhtecuhtli com X, letras maiusculas).

xoaltentli
Xoaltentli: Na mitologia mexicana, Deus do sono e transtornos mentais. -(Xoaltentli x, letras maiusculas).

xochcua
Xochcua: Na mitologia mexicana, divindade do desmatamento. -(Xochcua x, letras maiusculas).

xochihuehuetlán
Xochihuehuetlán: Município do México, no estado de Guerrero. -( Xochihuehuetlán com maiuscula X )

xochil
Alberto: No México, suchil, flor.

xochimilco

XOCHIMILCO: Município do México, o estado da cidade do México.

xochiquétzal
Xochiquetzal: Na mitologia mexicana, deusa da beleza, flores, amor, amor, prazer e as artes.

xochistlahuaca
XOCHISTLAHUACA: Município do México, no estado de Guerrero. -( XOCHISTLAHUACA com maiuscula X )

xochitlicue
Xochitlicue: Na mitologia mexicana, deusa da fertilidade, padroeiro da vida e da morte, guia do Renascimento.
-(Xochitlicue x. capital).

xocol
XOCOL: No México, fruta árvore de tronco reto e resistente, um tipo de ameixa.

xocolatlita
Xocolatlita: Terilato hidratado de cálcio e manganês, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

xocomecatlita
Xocomecatlita: Terilato hidroxilado de cobre que cristaliza no sistema ortorrômbico.

xoconochtle
XOCONOCHTLE: Pera espinhosa azeda, fruto de um cacto do Planalto Mexicano, também conhecido como joconostle
ou soconostle.

xot
XOT: Em Marrocos, depressão do terreno onde escoar algumas correntes sem saída para o mar, formando o lago.

xólotl
XOLOTL: Deus asteca do fogo e da vingança.

xumil
XUMIL: O bug como americano de insetos.

xuta
XUTA: No México, palmípeda ave, variedade de ganso.

xyston
Xyston: Tipo de lança da antiga Grécia.

y
Y: química símbolo do ítrio ou ítrio.

y
Y: a região da Cólquida.

y
Y: carta que, na idade média, valia 150.

y
Y: na antiga Grécia, nome de uma ninfa.

y lo que te rondaré morena
E o que você RONDARE, ou e o que você RONDARE, Brown: expressão coloquial utilizado em Espanha, o que implica
que alguma coisa vai ser muito repetida ou continuada.

yacatecuhtli
Yacatecuhtli: Na mitologia mexicana, Deus do comércio, comerciantes e troca padrão.

yacatiang
YACATIANG: Na montanha da América, Turquia.

yacer
MENTIRA: Disse de uma cavalaria, marcapasso durante a noite.

yaco
Yaco-de Peru, água, Aguada, da primavera.

yaco
YACO-em zoologia, jaco, ave psitaciforme.

yaco
YACO-comum nome ocorrendo na região oajaquena da planta de tiliacea do México.

yaco
YACO-em Pto. Rico, feitiço, hex.

yacon
YACON: No Peru, aricoma, tubérculo comestível.

yacu
YACU: Em Río de la Plata, algumas Ave gallinacea do gênero penelope.

yacu
YACU: Na Bolívia, a nome vulgar comestível Crucifer planta.

yaculo
YACULO: Curto e mais leve Rejón usado no toureio a cavalo.

yafsoanita
Yafsoanita: Vários óxido de cálcio, telúrio e zinco, que cristaliza no sistema isométrico e hexoctaedrico.

yage
YAGE: Ayahuasca, bebida dos indígenas da Amazônia.

yagiíta
Yagiita: Silicato de alumínio anidro de sódio e magnésio que cristaliza-se na dipiramidal sistema e bipiramidal
hexagonal.

yaguacil
YAGUACIL: na República Dominicana, a tampa que protege as flores e clusters da palmeira real.

yaguana
YAGUANA: Na Argentina, navio onde é ferver o leite.

yaguapinda
YAGUAPINDA: na Bolívia, algumas plantam de videira.

yaguaru
YAGUARU: no rio da prata, Rio de mamífero semelhante ao fuzileiro lobo.

yagueyes
YAGUEYES: em Cuba, tocas onde que recolhe a água da chuva.

yajalón
YAJALÓN: Município do México, no estado de Chiapas.

yakarta
JACARTA: Jacarta, capital cidade da Indonésia, na ilha de Java.

yakuto
YAKUT: Indígenas do nordeste da Sibéria.

yal
YAL: Pássaro conirrostro ordem na Patagônia.

yalta
YALTA: Cidade da Rússia na República e distrito federal da Crimeia.

yam
Inhame: Deus semita de tempestades e caos. -( Inhame com e capital ).

yamana
YAMANA: indígenas de um povo que habitou a terra do fogo.

yambo
Yambo: Árvore de grande porte, de Mirtaceo, que possui folhas opostas e lanceoladas, inflorescência no topo e a fruta
é o Pomeroy.

yanomamita
Yanomamita: Hidratado que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal arseniato de índio.

yantes
Antes: número de asteroide 98 da série.

yapa
Bônus: Hydragenum que argentiferas minas da América adicionado para o minério para facilitar o fim de seu trabalho
sobre a fuinha Cisticola.

yaprak
YAPRAK: Comida da cozinha turca, consistindo de uva folhas recheada com carne, arroz e temperos.

yapu
YAPU: Em Bolívia, fazenda, fazenda, casa de fazenda.

yaquis
YAQUI: No México, os índios cáhita, também chamado de sinaleas.

yar
YAR: Semelhante da árvore de agustay.

yaracuy
YARACUY: Estado da Venezuela.

yaren
YAREN: Capital oficial de Nauru.

yargul
YARGUL: música instrumento de vento, feita com varas, usadas na Palestina.

yarina

Yarina: Palmeira cujo fruto é tahua ou marfim vegetal.

yarrowita
Yarrowita: Eu simples sulfeto de cobre com impurezas de ferro e prata, que cristaliza no sistema hexagonal-trigonal e
piramidal

yassa
YASSA: prato picante marinado, de ave ou peixe, original do Senegal.

yatagarasu
YATAGARASU: Na mitologia, em forma de corvo do Xintoísmo, com as asas estendidas e três pernas.

yatua
YATUA: Rio da Venezuela, afluente do Rio Negro.

yatua
YATUA: Rio da Venezuela, afluente do Rio Negro.

yauhqueme
Yauhqueme: Na mitologia mexicana, Deus da milkweeds, Asteraceae, Rosaceae, gutiferas e hipericaceas.

yauhtécatl
Yauhtecatl: No espírito de mitologia mexicana, Deus menor, de embriaguez. -(Yauhtecatl. com e maiusculo).

yauntofobia
YAUNTOFOBIA: Medo de amarelo.

yavapai
YAVAPAI: No Condado dos Estados Unidos, no Arizona.

yaxche
YAXCHE: Cidade do México, no município do estado de Yucatán e Dzitás.

yaya
YAYA: Em Cuba, árvore selvagem muito grosso, finos, em linha reta, dura e flexível.

yayoi
YAYOI: Período da história japonesa que segue o período Jomon.

yecora
YÉCORA: Município espanhol na província de Álava.

yecorato
YECORATO: Cidade do México, no estado de Sinaloa e município de Choix. -

yedinita
Yedinita: Cloreto oxi-hidroxilados de chumbo e cromo, que cristaliza no sistema trigonal romboédrica e hexagonal.

yedlinita
Yedlinita: Cloreto oxi-hidroxilados de chumbo e cromo, que cristaliza no sistema trigonal romboédrica e hexagonal.

yegano
YEGANO: Salamanca, sedimentos, lama, de lodo.

yelda
Marly: Salamanca, fermento.

yeldar
RISING: Leve a Marly em farinha para torná-lo a amadurecer.

yell
GRITO: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

yeltes
YELTES: Salamanca, afluente do Rio Huebra espanhol rio.

yena
YENA: Nome que eles dão para uma planta espinhosa que abunda na Bardenas.

yerbales
Erva-Mate: Na Colômbia, um conjunto de arbustos grossos.

yersinia
YERSINIA: Gênero de bactérias da família Enterobacteriaceae, patogênica em animais, onde é passado para o
homem, tendo sido responsável pela peste negra.

yerua
YERUÁ: do Río de la Plata, pequena Poraokamuga.

yeste
Colombo: Município espanhol na província de Albacete.

yeyo
PÓ: Meu apelido que é dado a pessoas que carregam o nome de Desiderio e Aurelio.

ye´elimita
Ye´elimita: Cálcio anidro de sulfato com ânions adicionais de aluminato que cristaliza no sistema isométrico e giroidal.

yggdrasil
YGGDRASIL: Na mitologia nórdica, fresno do universo ou árvore da vida.

yi
YI: Chinês étnico.

yi
YI: Rio do Uruguai, afluente do Rio Negro.

yidoni
YIDONI: na Bíblia, uma forma de magia proibida.

yingjiangita
Yingjiangita: Fosfato hidroxilados e hidratado de potássio e cálcio com ânions adicionais de uranilo, que cristaliza no
sistema ortorrômbico e dipiramidal.

ymir
YMIR: Pai dos gigantes da mitologia nórdica.

yo
I: flauta horizontal indiano, de bambu.

yoalteuctin
Yoalteuctin: Na mitologia mexicana, cada uma das nove divindades que governam uma noite em particular.

yodargirita
IODARGYRITE: minério do tipo do haleto; iodeto de prata que cristaliza no sistema hexagonal e bipiramidal piramidal.

yoderita
Yoderita: Alumino-silicato hidroxilado de magnésio, que cristaliza no esfenoide sistema monoclínico.

yofortierita
Yofortierita: Silicato hidratado de manganês, ferro e magnésio com impurezas de titânio, alumínio, cromo, zinco, cálcio
e potássio, que cristaliza-se em domatico o sistema monoclínico.

yofortirita
Yofortierita: Silicato hidratado de manganês, ferro e magnésio com impurezas de titânio, alumínio, cromo, zinco, cálcio
e potássio, que cristaliza no sistema monoclínico e domatico.

yokuts
YOKUTS: Grupo étnico de índios americanos da Califórnia Central.

yol
YOL: Barco de dois paus.

yolero
Yolero: No Chile, esportillero

yolilla
YOLILLA: Na Nicarágua yolillo, palma.

yolo
YOLO: Condado e a cidade dos Estados Unidos. UU. , no estado da Califórnia.

yolo
YOLO: No México, família ama expressão.

yori
YORI: No México e entre o indígena Yaqui, pessoa de outra raça.

yosa
YOSA: Terra terras agrícolas.

yosemite
YOSEMITE: Parque Nacional dos Estados Unidos, na Califórnia.

yuanfuliíta
Yuanfuliita: Magnésio anidro borato, ferro e alumínio que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

yuba
YUBA: Chineses e japoneses à base de soja alimento.

yubarlak
YUBARLAK: Tipo de almôndega com molho, presente em cozinhas grega e turca.

yucatan
YUCATAN: 1: península no extremo sudeste da América do Norte e parte norte da América Central-2: um dos Estados
do México, localizada ao norte da Península de Yucatan-3: cidade do México, no município de Jiquipilas em Chiapas.

yucatán
YUCATAN: Estado do México.

yugalan
YUGALAN: Serpente de Honduras, não venenosas para o homem.

yugawaralita
Yugawaralita: Silicato hidratado com iões adicionais de alumínio e catiões de cálcio que cristaliza-se em domatico o
sistema monoclínico.

yugo
JUGO: Uncen instrumento de madeira que pescoço mulas, Bois, etc, e você está sujeito a lança do caminhão ou o
leme do arado.

yugo
JUGO: Frame de madeira anexado à campanha que serve para dar a volta.

yugo
JUGO: Órgão que existe nas asas de insetos diferentes, permitindo que estas unir e agir como se fosse um único.

yukata
YUKATA: Vestuário tradicional japonês feito de algodão, usado principalmente no verão.

yuksporita
Yuksporita: Silicato hidroxilados e hidratado de potássio, cálcio, sódio, estrôncio, manganês, titânio e nióbio com
impurezas de alumínio, ferro, magnésio, cloreto, bário e flúor, que cristaliza no sistema ortorrômbico prismático.

yungas
YUNGAS: No Peru e na Bolívia, vales, quentes ou morno das terras, destes países.

yunque
Bigorna: Tas, bigorna, forjar ferramentas que consiste em um prisma de aço de ferro com uma ponta em um lado e
serviu para forjar o metal.

yunque
Bigorna: Pessoa firme e paciente na adversidade.

yunque
Bigorna: Gaiado da parte média do ouvido dos mamíferos, situado entre o martelo e o estribo.

yupu
YUPU: Chu. . . geral chinês que serviu sob Yuan Shikai e Zhang Zongchamg e capturaram por Liu Zhennian foi
executado por um pelotão de fuzilamento. (1887 - 1929).

yuquero
YUQUERO: Variedade de feijão.

yuqui
YUQUI. Na América do Sul e entre os pampas, bandana.

yuriria
YURIRIA: Município do México, no estado de Guanajuato.

yuron
YURON. Alcaide, carcereiro.

yurumi
YURUMI: No Paraguai, oso hormiguero.

yuta
Yuta: Na Argentina e Bolívia, rabona de pássaro, sem cauda.

yuto
YUTO: Na Argentina, disse que estava sem barril de cauda.

yuyeria
YUYERIA: No Uruguai, herbalist.

yuyos
ERVAS-na Argentina, nome popular são designados muito empregado no camponês farmacopeia, ervas medicinais.

yuyos
YUYO.-no Chile, rúcula. Ervas daninhas-Plural de yuyo.

yuyos
YUYO.-na Argentina e Chile, yerbajo, erva inútil. Ervas daninhas-Plural de yuyo.

yuyos
YUYO.-na Costa Rica, da vesícula ou bolha que se forma entre os dedos do pé para caminhantes e causando coceira
semelhante das frieiras. Ervas daninhas-Plural de yuyo.

yürei
Yurei: Fantasma japonês.

yvonita
Yvonita: Arseniato hidroxilados e hidratado de cobre, que cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal.

z
Carta de Z que na idade média foi vale 2000.

za
ZA: Rio do leste Marrocos, que nasceu no Atlas.

zaaluk
ZAALUK: Prato de cozinha marroquina tradicional cujo ingrediente principal é a berinjela.

zabuyelita
Zabuyelita: Carbonato de lítio anidro que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

zacapa
ZACAPA: Departamento, Township e leste da cidade de Guatemala.

zacatilla
ZACATILLA: No México, cochonilha preta lustrosa, espécie muito caro esses insetos.

zacatzontli
Zacatzontli: Na mitologia mexicana, Deus protetor do caminho diurno. -(Zacatzontli com Z, letras maiusculas).

zaco
ZACO: um pouco de farinha de milho agitou-se em água quente.

zaeja
ZAEJA: Salamanca, pequena enxada.

zaferia
ZAFERIA: Aldeia, cortijo.

zafirina
Zafirina: Alumínio silicato de magnésio, que cristaliza no sistema monoclínico prismático ou triclínico pinacoidal.

zafra
Zafra: no Rio de la Plata, exploração e venda de gado ou de seus produtos no momento apropriado do ano. -2: do Río
de la Plata, época do ano que tira proveito e vender animais e seus produtos.

zaguan
CORREDOR: Salamanca, lagoa de água suja, onde o estrume é removido.

zahari
ZANCO: Zarur, variedade de figo doce.

zahina
Sorgo: Salamanca, coz.

zahora
ZAHORA: em La Mancha, banquete, festa.

zahurin
ZAHURIN: Aragão, inquieto, mischeevous, impertinente.

zaina
ZAINA: na Germânia, saco para poupar dinheiro.

zairita
Zairita: Fosfato hidroxilado do ferro e do bismuto que cristaliza no sistema hexagonal-trigonal e escalenoédrica.

zala
ZALA: Cidade de Angola na província do Bengo.

zalema
ZALEMA: Variedade de uva de vinho branca que se originou na Espanha.

zallar
ZALLAR: Rolo náutico, uma coisa no sentido do seu comprimento e para o exterior do navio.

zama
ZAMA: Cidade de Cartago onde Públio Cornélio Cipião derrotou Aníbal.

zamarrada
ZAMARRADA: La Rioja, doença longa e cuidadosamente.

zamarro
ZAMARRO: Nome asturiana de vairão.

zamarro
ZAMARRO: Em Venezuela, homem astuto.

zamarro
ZAMARRO: Na Nicarágua, más de impertinente, desonestos, intencionadas.

zamarro
ZAMARRO: Cantábria montañesa, úbere grande e completo.

zamarro
ZAMARRO: Pele de carneiro que é colocado sobre o jugo para que o trascas ou correias não se molham.

zamarros
CASACOS: Um tipo de calças muito largas.

zambache
ZAMBACHE: Aldeia de Angola na província do Bengo.

zambo
ZAMBO: Em Honduras, a raiz da árvore chamada truc.

zamborotudo
ZAMBOROTUDO, DA: coloquialmente, áspero, grosseiro e mal formaram.

zambra
ZAMBRA: Em Aragão, espancamento, surra, barulho, confusão.

zambra
ZAMBRA: Verdadeiro navio mourisco.

zambrana
ZAMBRANA: Município espanhol na província de Álava.

zamia
Special: Árvore cicadaceo da África e Austrália, cuja madeira contém uma substância com amido semelhante ao sagu.

zampa
ZAMPA: Pilote afundar-se no chão um pouco para fazer um bate-estacas.

zampa
ZAMPA: na Argentina, planta forrageiras para as folhas brancas.

zampapollos
ZAMPAPOLLOS: Uma pessoa que gosta de comer muito.

zampo
PANPIPE: Vindo do shank do Alcácer.

zanazziíta
Zanazziite: Fosfato hidroxilados e hidratado de cálcio, berílio e magnésio que cristaliza no sistema monoclínico e
prismático.

zancajo
ZANCAJO: parte traseira da foice, ao lado do feixe.

zanco
TANG: parte inferior do avental da armadura de um telhado.

zanco
PALAFITAS: Na América, alimentos engrossa sem caldo ou molho.

zanconzotes
ZANCONZOTES: Plural de zanconzote. ZANCONZOTE: As pernas mais longos.

zanga
HRAZDAN: Na Andaluzia, eu taco tempo que leva um mais curto articulado com um cinto e é usado para variar os
carvalhos.

zangano
DRONE: Em Hinojosa de Duero, município de Salamanca, tipo do eixo de manivela com um contrapeso de um lado e
um balde no outro, usado para tirar água dos poços.

zangarriana
ZANGARRIANA: Repugnância melancolia, da tristeza.

zanguay
ZANGUAY: Homem alto e desbotado.

zanzapote
ZANZAPOTE: Em Honduras, árvore alta que vive em climas quentes que produz um fruto doce e saboroso.

zapallo
ABÓBORA: Abóbora da América Central.

zapallo
ABÓBORA: Na América do Sul, árvore bignoniaceo, guira, jicaro.

zapaquilda
ZAPAQUILDA: Figurativo e familiarmente, gato, mulher gato.

zapardiel
ZAPARDIEL: Rio espanhol Rio afluente do Rio Douro, afetando as províncias de Ávila e Valladolid.

zapata
ZAPATA: Cunha, cunha.

zapatalita

Zapatalita: Fosfato hidroxilados e hidratado de cobre e alumínio que cristaliza no sistema tetragonal.

zapatero
ZAPATERO: Em Aragão e La Rioja, voando sozinho, inseto Coleoptera.

zapatero
ZAPATERO: Perciformes família bramidae, também conhecido como pomfret, castañeta, castanola ou xaputa preta,
peixe de alta, comprimiu o corpo e preto chapeado.

zapatero
ZAPATERO: Larva de girino do sapo.

zapatilla
SAPATO: Garra ou dividir o capacete de animais de perna.

zapatilla
SAPATO: Sola do taco de sinuca.

zapatilla
SAPATO: Couro Pedacillo ou qualquer outro material com o qual pedra de faísca de armas de fogo, é abraçada assim
é bem apertada entre as mandíbulas do pé gato.

zapatilla
SAPATO: Forro de couro que cobre o botão de ferro que tem ponta o pretas espadas e floretes para que eles não
podem machucar.

zapatilla
SAPATO: Traço horizontal que, muitas vezes levados por adorno reta traçados das letras.

zaragalla
ZARAGALLA: Aragão, gangue de garotos.

zaragoza
ZARAGOZA: Município do México, no estado de Coahuila.

zaramalla
ZARAMALLA: Em Hinojosa de Duero, município de Salamanca, muito mal feito, coisa coisa mal costurada.

zarandajo
Zarandajo:1: lixo inútil. -2: fita para o pescoço roupa pendurada.

zarat

ZARATÁN: Em Segóvia e Valladolid e coloquialmente, cordéis, oficina ou obrador onde cordas são feitas.

zaratan
ZARATÁN: Câncer de mama em mulheres.

zaratita
ZARATITA: Minério do tipo de carbonatos que cristaliza no sistema cúbico.

zaraza
ZARAZA: Envenenado isca ou enchimento material corte ou facada que foi usada para matar vermes.

zaraza
ZARAZA: Cidade da Venezuela no estado de Guárico e na região de Los Llanos.

zarbo
ZARBO: nome Gipuzkoa de lobo.

zarcil
ZARCIL: Em Honduras, uvilla, árvore.

zarcillo
GAVINHA: Aragão, arco de cuba.

zarramagalo
ZARRAMAGALO: Salamanca, morcego.

zarria
ZARRIA: tira de couro que fica entre os ilhós das capas, para garantir o bem com o calzadera.

zarria
ZARRIA: Lama preso na roupa.

zarrio
ZARRIO: 1: Alava, Minnow.-2: em Alava, zarbo, inseto mais largo e curto de corpo que as aranhas do rio ou
hidrometras, que tende a ser quase sempre sob a superfície.

zarta
ZARTA: no município de Cáceres, Malpartida de Plasencia, vértebra.

zarzo
ZARZO: Tecido de varas, varas, vime ou juncos, que forma uma superfície plana.

zarzo
ZARZO: Anel com pérola e platina.

zarzo
ZARZO: Na Colômbia, figurativa e familiarmente, para ser estúpido ou ingênuo.

zarzo
ZARZO: Na Colômbia, sotão.

zarzuela
ZARZUELA: Prato que consiste em vários tipos de peixes e frutos do mar, temperados com um molho.

zasco
ZASCO: Na Germânia, longo casaco.

zataar
ZA'ATAR: Popular mistura de especiarias para uso na cozinha do Médio Oriente árabe.

zato
ZATO: Pedaço de pão.

zato
ZATO, TA: Na Venezuela, ele disse que é animal de baixo e atarracado.

zatzumbo
ZATZUMBO: Nome vulgar que ocorre no México para a leguminosa planta chamada matapez ou cocuite.

zavaritskita
Zavaritskita: Bismuto Oxi-fluoreto de anidro que cristaliza no sistema tetragonal e dipiramidal ditétragonal-

zaza
ZAZA: Azadilla pequena para remover ervas e para outros usos.

zálesíita
Zalesiita: Tri-hidratado básica arseniato de cobre, o cálcio e o ítrio, que cristaliza no sistema hexagonal.

zea
ZEA: milho.

zedac
ZEDAC: Em Marrocos, acidaque.

zeina
ZEINA: Proteína milho.

zektzerita
Zektzerita: Silicato de sódio, lítio e zircônio, com impurezas de háfnio e titânio, que cristaliza no sistema ortorrômbico e
dipiramidal.

zelinda
Zelinda: Asteroide número 654, da série. -( Zelinda com Z, maiusculos ).

zemannita
Zemannita: Telurito hidratado de magnésio, zinco e ferro, sem adicionais ânions, que cristaliza no sistema hexagonal e
dipiramidal.

zemba
WILL: Cidade de Angola na província do Bengo.

zenaga
ZENAGA: Berbere Individual da República Árabe Saaraui Democrática.

zengo
CARLOES: Cidade de Angola na província do Bengo.

zerbinetta
Zerbinetta: Asteroide número 693, da série. -(Zerbinetta com Z, letras maiusculas).

zeren
ZEREN: Gazela da Mongólia.

zeriba
ZERIBA: Em Marrocos, sebe formado de ramos espinhosos, comercializados como valladar ao redor da aldeia.

zerlina
ZERLINA: Número de asteroide 531, da série.

zeteta
ZETETA: Entre os gregos antigos, o juiz fazer uma informação.

zeunerita
Zeunerite: Hidratado arseniato de uranilo e cobre, que cristaliza-se na tetragonal dipiramidal sistema e ditétragonal.

zeus

ZEUS: Na mitologia grega, pai dos deuses e dos homens.

zeuxo
ZEUXO: Asteroide número 438, da série.

zhemchuzhnikovita
Zhemchuzhnikovita: Hidratado oxalato de sódio, sal magnésio e alumínio que cristaliza no sistema trigonal.

zi
ZI: Nome dando para pastagem ou bolota de carvalho.

ziara
ZIARA: Em Marrocos, esmola dada para o Marabuto.

zikr
ZIKR: Grupo de muçulmanos devotos de irmandades Sufis.

zimbabweíta
Zimbabweita: Anidro óxido de arsênico, tântalo, nióbio e titânio, com ânions adicionais de sódio, chumbo e potássio,
que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

zimo
ZIMO: ferment.

zimosa
ZIMOSA: em química, invertin, diástase.

zinacantán
ZINACANTAN: Município do México, no estado de Chiapas.

zinar
ZINAR: Anteriormente, cinábrio

zincho
ZINCHO: Cintura, circunferência do cavalo.

zincica
ZINCICA: Eslovaco feito de soro de leite de ovelha semelhante ao copo de leite de kefir.

zincolibethenita
zincolibethenita: é um fosfato mineral de cobre e zinco que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

zincolivenita
Zincolivenita: Arseniato hidroxilado de cobre e zinco, que cristaluza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

zinkenita
Zinkenite: Antimoniosulfuro de chumbo que cristaliza no sistema hexagonal e piramidal.

zip
ZIP: Aplica-se ao formato de compressão de arquivo de computador.

zippeíta
Zippeita: Sulfato de uranilo hidroxilados e hidratado de potássio que cristaliza no sistema monoclínico e diesfenoidal.

ziquitroque
ZIQUITROQUE: Na Extremadura, bruto.

zirándaro
Zirándaro: Município do México, no estado de Guerrero. -( Zirándaro com Z, maiusculos ).

ziri
ZIRI: Dinastia de reis de Granada desde o século XI.

zirigana
ZIRIGANA: Na Andaluzia, adulação, bajulação e aceitação.

zirkelita
Zirkelita: Óxido de cálcio, ítrio, zircônio, titânio, magnésio e alumínio, com impurezas em nióbio. que cristaliza no
sistema isométrico e hexoctaedrico.

zirlita
ZIRLITA: Eu hidrato de alumínio, variedade de hydrargillite natural.

ziszas
THWICK: zig-zag.

zita
Zita: Asteroide número 689, da série. -(Zita com Z, letras maiusculas).

ziusudra
ZIUSUDRA: Herói da mitologia suméria, protagonista do mito do dilúvio.

ziz
ZIZ: Pássaro gigante da mitologia judaica, que é dito que você pode, com as suas asas, para bloquear a luz do sol.

zoclo
Base de molde: em México, plinto, plinto.

zoclo
Base de molde: Jaen, refratários Red Earth.

zoco
SOUK: na arquitetura, uma base de pedestal.

zocola
ZOCOLA: Iasi, remover.

zoe
ZOE: Índio pertencente a uma tribo indígena do atual estado de Sinaloa, no México e o dialeto falado por eles.

zofrali
ZOFRALI: Tapete mourisco, com uma roseta no centro, onde é colocado o zofra.

zolla
ZOLLA: Esterco de vaca, cagarruta macio.

zolla
ZOLLA: Palencia, planta espinosa também chamado leite e cyanus.

zompancle
ZOMPANCLE: No México, flores de madeira e comestíveis esponjoso legume usado além de sombra o cacau e café.

zompantle
ZOMPANTLE: México, cuja semente é um grão pequeno e brilhante, como um feijão vermelho, que contém uma planta
leguminosa do alcaloide perigoso.

zonche
ZONCHE: Na Extremadura, artificial bebedouro de gado a beber.

zoogamia
ZOOGAMIA: Polinização das plantas, com a ajuda dos animais à procura de alimento nas flores.

zooglea
ZOOGLEA: Aglutinação de bactérias.

zoolito
ZOOLITO: Fósseis de animais.

zoori
ZOORI: Sandálias japonesas plana e com cintos feitos de palha de arroz ou de outras fibras da planta, semelhante ao
flip-flops.

zoquete
VACILÃO: No Paraguai, cobra pública.

zorailon
ZORAILON, Nd: Em Honduras, bobo, falta de entendimento ou razão.

zori
ZORI: Sandália japonesa, plana e fio dental, feito de palha de arroz ou fibra vegetal, semelhante para os flip-flops.

zorionak
ZORIONAK: Basco palavra que significa em espanhol, parabéns, parabéns.

zorita
ZORITA: município de Cáceres.

zorongo
ZORONGO: Dança Popular andaluza.

zorongo
ZORONGO: Na Argentina, peruca de cabelo.

zoropeta
ZOROPETA: Na Nicarágua e uma pessoa, disse bezuda.

zorra
Fox: No Uruguai, reboque de carga com quatro rodas de borracha ou mais.

zorrera
ZORRERA: Na Extremadura, lugar cheio de fumo.

zorrera
ZORRERA: Na Extremadura, lugar cheio de fumo.

zorrillo
GAMBÁ: Grama muito comum restregadas cujas folhas exalam um cheiro Fox meon.

zorullo
ZORULLO: Na Extremadura, medo.

zorza
ZORZA: no vega de Ribadeo, eu adobo organizados para fazer a linguiça.

zorzal
SAPINHO: Em Chile, papanatas, pessoa simples.

zorzal
SAPINHO: Homem astuto e sagaz.

zorzal
SAPINHO: Marine peixes da cabeça mais ou menos escura, grande e Lisa e focinho pontudo, que se reproduz em
todos os mares da Espanha.

zoser
ZOSER: Faraó egípcio da terceira dinastia.

zosterópidos
Zosteropidos: Família de passerine pássaros chamado anteojitos ou ojiblancos, nativa dos trópicos de África, Ásia e
Australásia

zotina
ZOTINA: Salamanca, espancar.

zósimo
ZÓZIMO: Saint e Papa do S, V.

zua
ZUA: Barragem de desvio, azuda, zuda, zapa, tirar a água dos rios.

zuda
ZUDA: Irrigação da Acequia.

zuda
ZUDA: Palácio fortificado Royal muçulmano.

zudo
ZUDO: Embalagem Cagalar, intestino reto.

zueca
ROOTSTALK: No Chile, maior do que o sapato comum.

zueca

ROOTSTALK: Navarra, peça a Hondón de madeira de Oliveira.

zueca
ROOTSTALK: Aragão, estirpe ou o tronco de árvore.

zuela
ZUELA: Instrumento de tamanco-máquina-instrumento que é usado para reparar o arado de trabalhar.

zufra
ZUFRA: Em Salamanca, cinto de banda larga que passa sobre a sela e entra nas pontas dos polos, a fim de não saia
do caminhão.

zugar
ZUGAR: Na Extremadura, bebendo um líquido.

zugut
ZUGUT: Cratera da lua.

zulia
: ZULIA estado da Venezuela.

zulú
Zulu: Coloquialmente, bárbaro, selvagem.

zumajal
ZUMAJAL: Na Extremadura, chão úmido.

zumaya
ZUMAYA: Noitibós, ave caprimulgiforme.

zumaya
ZUMAYA: Rio de Guipúzcoa que desagua no Golfo da Biscaia.

zumaya
ZUMAYA: Município de Guipúzcoa.

zumbo
ZUMBO: Na Andaluzia, embriaguez.

zumbo
ZUMBO: na América Central e Colômbia, embarcação feita do epicarpo de abóbora ou companheiro, pela festa.

zumbo
ZUMBO: Cowbell de grande porte usado na pecuária transumante.

zungo
ZUNGO: Cidade de Angola na província do Bengo.

zunita
ZUNITA: Silicato do grupo da sorosilicatos, que cristaliza no sistema cúbico, classe hexaquisoctaedrica, também
chamado de zuniita.

zuñen
ZUÑIR: Formigamento, especialmente as orelhas. Eles ZUÑEN: 3ª pessoa do plural do verbo o verbo zuñir.

zupa
ZUPA: Batendo de trabalho.

zupa
ZUPA: La Rioja, embriaguez.

zupo
ZUPO: Órgão genital masculino.

zurgena
ZURGENA: Município espanhol da província de Almeria.

zurita
ZURITA: cabra enegrecida.

zurito
ZURITO, TA: Ranger, selvagem.

zurito
ZURITO: no país basco, um copo pequeno de cerveja.

zurna
TOCADOR: instrumento de vento de aba dupla, da grande família dos oboés, próprios dos países muçulmanos.

zurno
ZURNO: Município de Ceclavín, silencioso, Cáceres sobreposto.

zuro
COB: Aragão, cortiça.

zuro
COB: argila.

zuro
COB: Coração de pera.

zuro
COB: Você raspar a espiga de milho de grãos.

zurra
PALMADA: Cinta que passa acima da mula e agarra os dois braços do caminhão de hastes.

zurra
PALMADA: em Alpujarra, zagal responsável pelo transporte de água na gangue de ceifeiros.

zurra
PALMADA: em Ciudad Real e Toledo, sangrando, bebida refrescante.

zurra
PALMADA: Na Venezuela, de excrementos de pombo.

zurrado
ZURRADO, DA: No Equador e México, envergonhado, confuso, falhou.

zurrado
ZURRADO, pai: Jesus disse que é o baqueteado individual e bronzeamento, que tem muita experiência e é usado para
a vida difícil, que, tendo sofrido muito, sabe muito do mundo e as pessoas.

zurrapa
ZURRAPA: Caldo com pedaços de salsicha.

zurrapa
ZURRAPA: Prostituta de baixa qualidade.

zurrapa
ZURRAPA: Algo vil e desprezível.

