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INTRODUÇÃO
pt.significadode.org é um projeto de dicionário aberto e colaborativo que, além de poder consultar significados de
palavras, também oferece a seus usuários a possibilidade de incluir novas palavras ou nuancer o significado das
palavras existentes nela. Como é compreensível, este projeto seria impossível de realizar sem a estimada colaboração
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pequena homenagem a todos os nossos colaboradores.
FEDE contribuiu para o dicionário com 20017 significados que aprovamos e recolhemos neste pequeno livro.
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nosso site, teremos o maior prazer em recebê-lo.
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Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

andaraballas
ANDARABALLAS: Salamanca, envolvimentos, mentiras, emaranhados.

andarta
ANDARTA: Na mitologia celta, deusa da fertilidade e da vitória.

anden
PLATAFORMA: Calçada, vasar, prateleira, runner.

andes
ANDES: Cordilheira ou cadeia de montanhas que ocupa a área a oeste da América do Sul.

andorita
Andorite: O andorite é dividido em duas espécies distintas de minerais: o senandorita e o quatrandorita e ambos são
um complexo de enxofre e Antimoneto anidro com cátions prata e chumbo, levando as impurezas de bismuto, zinco,
ferro e cobre e se cristalizar em uma ta sistema Certo bem ou massa.

andouille
ANDOUILLE: A gastronomia do México, cozido de salsicha, às vezes fumado, preparados com o sistema digestivo do
porco, vitela, cordeiro ou cavalo, que adicioná-lo a outros órgãos e está cheia em tripa.

andouillette
ANDOUILLETTE: Embutimento cozido feito com porco junções de cápsulas no estômago de porco e vitela fraise,
previamente cozidos em um caldo de carne ou leite e salsichas em um intestino.

andoung
ANDOUNG: madeira de W. em África, usada em móveis e marcenarias.

andrajo
PANO: Depreciativamente, pessoa ou coisa muito desprezível.

andrajos
PANOS: Guisado com bolos de farinha frita, bacalhau ou coelho, típico de Albacete, Múrcia e Andaluzia Oriental.

andrewsarchu
ANDREWSARCHU: Era um enorme tesouro com uma mandíbula de um medidor de dentes muito afiados e molares
planas.

andriago
ANDRIAGO: na mitologia medieval, tipo de cavalo ou as baladas da torneira de cavalheirismo atribuída a mágicos e
seus heróis e aparecendo em contos de fadas.

andriojo
Andriojo: na República Dominicana, carnaval.

androja
ANDROJA: Salsicha típica da montanha Oriental, associado com a tradicional matança do porco.

andropadus
Andropadus: Um género de aves passeriformes pertencentes à família do picnonotidos.

andrómaca
ANDRÔMACA: Número de asteroide 175. da série.

anduri
ANDURI: Cidade de Angola na província do Bengo.

andyrobertsita
ANDYROBERTSITE: Arseniato Mineral chamado fosfatos minerais, que cristaliza no sistema monoclínico.

anecoico
ANECOICA: Que não produz eco.

aneneztli
ANENEZTLI: No México, o nome genérico de receber várias larvas de insetos da ordem coleoptera e odonata.

aneto
ANETO: Pico dos Pirinéus, Huesca.

aneto
ANETO: Tupi dos indianos brasileiro, do estado do Ceará.

anfitrio
Anfitrião: Em heráldica, alada serpente. -

anfitrita
AMPHITRITE: asteroide número 29, da série.

anfitrite
AMPHITRITE: Na mitologia grega, a deusa do mar, filha de Nereus e Doris e esposa de Poseidon.

anfora
ÂNFORA: Medida para líquidos utilizados em Veneza.

anforeo
ANFOREO: Medida para líquidos que usou o velho.

anganga
ANGANGA: Aldeia de Angola na província de Benguela.

angara
ANGARA: Nome que foi conhecido para o continente chinosiberiano da era Paleozoica.

angaripola
ANGARIPOLA: Em cozinha mexicana, prato de chouriço e linguiça, misturado com dois ou mais tipos de carne e
especiarias, acomodadas por meio de camadas de bolo.

angelina
ANGELINA: Asteroide n º 64 da série.

angelito
Anjo: Peixe que vive nas profundezas do Golfo do México.

angelote
Anjo: Peixe de Selacio, cerca de 2 metros de comprimento, com uma asa, como barbatanas.

angelote
ANJO: moeda francês antigo, de diferentes tamanhos, ouro, prata e bronze.

angiotensina
ANGIOTENSINA: Vasoconstritor e empilhadeira orgânico hormonal da pressão arterial.

angola
ANGOLA: País localizado no campo n º África, na fronteira com a Namíbia, República Democrática do Congo, Zâmbia e
o Oceano Atlântico, cuja capital é Luanda.

angon
ANGÓN: algumas versões antigas.

angostina
ANGOSTINA: Conselho de Navarra em Bernedo município.

anguipedo
ANGUIPED: Divindade comum em amuletos mágicos da época greco-romana.

angurria

Comunidade: Em Tarifa (Cádiz. Espanha), sintoma de descarga frequente de urina.

anhanga
ANHANGA: Aldeia de Angola na província de Benguela.

anhinga
Anhinga: Um género de aves aquáticas da família da aningidos suliformes

ani
ANI: Antiga cidade da Armênia, capital do bagratidas.

ani
ANI: Alpinista americana ave.

ani
ANI: nas Filipinas, amêijoas com que os índios cortar o arroz.

anibong
ANIBONG: Árvore de Filipinas dois metros de altura.

aniene
ANIENE: Rio da Itália, um afluente do Rio Tibre.

anil
ANIL: como a pedra que é usada para desinfectar o trigo quando é semear e usada contra a carcaça das ovelhas e
cabras. Também é conhecido como anir.

anil
ÍNDIGO: Cole de cor azul escuro.

anilita
ANILITA: Eu sulfeto de cobre.

anillo
ANEL: anel da Praça de touros.

animalia
ANIMALIA. Bicho, animal irracional.

aninos
AFILHOS: lã de cordeiros.

anisillo
ANISILLO: No México, nome vulgares quatro plantas da família das Asteraceae, abundante nos prados e estradas.

anisodón
ANISODON: Herbívoro estranho mamífero do final do Mioceno Médio que se movia como os gorilas.

anisognathus
Anisognathus: Um género de aves passeriformes da família da Traupidos nativo da África do Sul.

anjeo
ANJOU: Espécie de lona difíceis de Anjou, antigo Ducado da França.

anju
ANJU: Tipo de prato na cozinha coreana.

ankara
Ancara: Capital da Turquia e da província de mesmo nome na região da Anatólia Central.

ankaramita
ANKARAMITE: Rocha ígnea de cor escura e textura para um basanito porfiritica fenocristais de piroxena e ricos em
olivina.

ankerita
ANKERITE: 5.AB.10 de Strunz, que cristaliza no sistema trigonal classe minério, nitratos e carbonatos.

ankobra
ANKOBRA: Rio do Sul do Gana.

ankole
ANKOLE: Província Uganda.

anllons
ANLLÓNS: Rio do Coruña que nasceu nas montanhas de Xaló e fluxos no Oceano Atlântico pela ria de Corme e Lage.

annaba
ANNABA: Província, distrito e porto cidade da Argélia, localizado no NE do país.

annabergita
ANNABERGITE: minério do tipo deles fosfatos minerais; arseniato hidratado de níquel, pertencente ao grupo nomeado
de vivianite, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

annas

ANNAS: coahuilteca étnica no sul do Texas.

annwn
ANNWN: na mitologia galesa, o outro mundo.

ano
ANO: Pássaro melro.

ano
ANO: no passado, escritório de advocacia.

ano
ANO: Sufixo usado para descrever hidrocarbonetos saturados.

anoal
ANOAL. No produtor Maragateria, noz, árvore de nozes.

anoba
ANOBA: Gênero monotípico de Lepidoptera família Arctiidae, nativa do Sul e América Central.

anobing
ANOBING: As montanhas das Filipinas da família da árvore artocarpeas.

anobra
MADRID: Portugal Freguesia no concelho de Condeixa a Nova.

anodizar
ANODIZA: trate o alumínio por eletrólise para conferir-lhe maior dureza.

anodocelo
ANODOCELO: Um género de insectos coleópteros do Brasil.

anodorhynchus
Anodorhynchus: Família de psitacídeos aves os papagaios de um gênero da América do Sul.

anoea
ANOEA: Idiotism, imbecilidade, loucura.

anolar
ANOLAR: No México, roer, chupar.

anolino
CUBANO: Réptil escamosas que tem a cabeça de forma piramidal, o corpo esbelto, pescoço com ampla Gill, pele de
cores vivendo e vive na América.

anolis
ANOLIS: Réptil da família dos iguanidos. ordem dos saurians, que vive na América e na Ásia.

anomalocaris
ANOMALOCARIS: Animal marinho pré-histórico que parecia mais um bug do que qualquer outra coisa e medindo até 1
m, com os braços cheios de espinhos com que comeu, boca anel e olhos compostos.

anon
Anon: Gadido peixe da América do Norte.

anonang
ANONANG: Árvore selvagem das Filipinas da família da borraginaceas.

anonfalo
ANONFALO: Que tem sem umbigo.

anopetalo
ANOPETALO: Arbusto ou planta que tem a flor em linha reta ou direito.

anorrhinus
Anorrhinus: Gênero de bucerotiformes de aves da família da bucerotidos do sudeste da Ásia.

anortita
ANORTITA: silicato de cálcio e alumínio.

anous
ANOUS: Gênero de aves caradriformes, da família das andorinhas de plumagem escura que põem um ovo por cada
temporada e se alimentam de pequenos peixes.

anquí
Anqui: Em germania, óculos, óculos de sol, óculos de proteção.

ansar
ANSAR: Deus do céu promigenio na mitologia acádia e por extensão na Mesopotâmia.

ansata
ANSATA: anteriormente, DARDO fornecido de amianto.

anser
Anser: Género de aves anseriformes dos patos conhecidos como gansos ou família de ganso que inclui raças
domesticadas que são conhecidas como os gansos.

ansón
Ansin: Condado dos Estados Unidos. UU. , na Carolina do Norte. -(Anson, com uma letra maiuscula).

ant
FORMIGA: Atol do Oceano Pacífico, perto da costa oeste da ilha de Pohnpei.

anta
ANTA: Pilastra embutido em uma parede.

anta
ANTA: Província e distrito. o do Peru. o no departamento de Cusco.

anta
ANTA: Portugal Freguesia no concelho de Espinho.

anta
ANTA: menir.

antae
ANTAE: Especial nome dado a um tipo de templo antigo, grego ou Romano.

antapodisis
ANTAPODISIS: na medicina, recorrência de acessos febris.

antarticita
Antarticita: Cloreto hidratado de cálcio, que cristaliza no sistema trigonal e trapezohedral.

antas
ANTAS: Município espanhol da província de Almeria.

ante
ANTE: No México, anta.

ante
ANTE: No México, anta.

antecio
ANTECIO: Caixa Floral formada por duas brácteas, nas espiguetas de gramíneas.

antela
Lago de antela: Em botânica, tirsoide de inflorescência em que as ramificações laterais excederem em comprimento ao
eixo principal.

antesis
ANTESE: Botânicos, flor abrir.

anthipes
Anthipes: Um género de ave da família Muscicapidae.

anthochaera
Wattlebird: Género de aves passeriformes da família Meliphagidae

anthoscopus
Anthoscopus: Um género de aves passeriformes da família Remizidae, comumente conhecido como aves de moscas
varejeiras, que vivem na África Subsaariana.

anthracoceros
Calau: Um género de aves do Indomalásio bucerotiformes.

anthracothorax
Verde: Um género de aves apodiformes, da família Trochilidae.

anthreptes
Anthreptes: Um género de aves passeriformes da família beija-flor.

anthropoides
Anthropoides: Gênero de aves gruiformes família de guindastes que são distribuídos em toda a Ásia, África e Europa-

anthropornis
Anthropornis: Gênero extinto de pinguim que viveram durante o final do Eoceno e a parte inicial do Oligoceno.

anthus
Anthus: Um género de aves passeriformes da família Passeridae, também conhecido como petinhas.

antiba
ANTIBA: Município aragonesa de quinto de Ebro, cauda formando a água de turbulências de um pântano

antidopaje
Antidopagem: Concebido para prevenir, detectar ou controle de dopagem.

antidoron

ANTIDORON: Pão feito com fermento normal que é abençoado mas não consagrado e é distribuído na Igreja Ortodoxa
e outras denominações cristãs.

antigona
Antígona: Asteroide o número 129 da série.

antigonio
ANTIGONIO: Escalada arbusto do México.

antigorita
Antigorite: Mineral ocorrendo em Ultrabasic rochas como serpentinito; geralmente ocorre como resultado da alteração
de alguns silicatos magnesic especialmente olivina, piroxenas e anfíbolas. Sua fórmula é (Mg, Fe) 3Si2O5 (OH) 4.

antikleia
Antikleia: Número de asteroide 651, da série. -( Antikleia com uma letra maiuscula ).

antilophia
Antilophia: Um género de aves passeriformes da família Pipridae nativo da América do Sul também conhecido como
saltar, dançarinos ou soldados.

antima
PERTO: Na Extremadura, tiras de carne de porco entrevelado com bacon magro.

antiojos
Óculos de sol: município aragonesa de Quinto de Ebro, óculos.

antiope
ANTÍOPE: Na mitologia grega, mãe de Zeto e Anfião, fundadores de Tebas.

antiope
ANTÍOPE: Asteroide o número 90, da série.

antipasto
ANTEPASTO: Tipo de acionador de partida da cozinha italiana, consistindo de um aperitivo que pode ser tomado frio.

antífora
Antifora: na República Dominicana e entre os jogadores, individuais que traz má sorte.

antlerita
ANTLERITA: Minerais de sulfato minério; sulfato-hidroxilado de cobre sem aníons adicionais que cristalizam no sistema
ortorrômbico e dipiramidal.

antofilita
Antofilite: Inosilicates de ferro e magnésio com impurezas de ferro, que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

antonia
ANTONIA: Número de asteroide 272 da série.

antonio
ANTONIO: Cidade de Angola na província de Benguela.

antora
ANTORA: Espécie de acônito de flores amarelas.

antron
ANTRON: Curly fibra sintética que são tecidos alguns malha vestuários para o verão.

antropismo
ANTROPISMO: Pensamento filosófico da doutrina ou escola, que é o estudo dos princípios que considere o homem em
oposição, toda a natureza e a Deus.

antrostomus
Antrostomus: Gênero de aves pássaros da mesma família, cujos membros vivem na América.

antruejo
ANTRUEJO: Em Salamanca, fantasia ou peça de vestuário muito chocante e risível.

antu
ANTU: Na mitologia suméria, deusa criativa.

antuco
ANTUCO: Comunidade de estratovulcão e Chile na região e província de Bío-Bío.

antuvia
Antuvia: Carne de porco que é morto antes do tempo regular da matança.

antuya
Antuya: Em Salamanca, veio isso feito antes da colheita oficial, enquanto bebe-lo ontem as operações de colheita e
não tomar o novo.

anu
ANU: Suméria Deus do céu.

anunnaki

ANUNNAKI: Grupo de divindades Acadian e Suméria.

anurolimnas
Anurolimnas: Gênero de aves gruiformes pequena ave da família Rallidae.

anxahar
Anxahar: no passado, Chacal, lobo espinheiro.

anza
ANZA: Cidade de Angola na província do Bengo.

anzoátegui
ANZOÁTEGUI: Estado da Venezuela.

añana
ABACAXI: Município espanhol na província de Álava.

añiles
ÍNDIGOS: sobre a gastronomia do México, prato de férias popular entre a população de Culhuacan

añoñar
Añoñar: em Puerto Rico, acariciando, mimos.

añozgar
AÑOZGAR: Añusgar, asfixia.

añublo
FERRUGEM: Anublo, nevoeiro.

aoandaon
AOANDON: Perigoso espírito da mitologia japonesa, invocado quando juntos 100 pessoas, contando histórias de terror.

aobozu
AOBOZU: Japonês popular fantasma descrito como um budista momjan de pé azul e um único olho.

aocar
AOCAR: no passado, oco.

aoiz
AOIZ: Município de Navarra.

aoloau
AOLOAU: Aldeia da ilha de Tutuila em Samoa Americana.

aomori
AOMORI: Cidade e província do Japão na região de Tohoku, na ilha de Honshu.

aonio
ADMIRA: Relativo às Musas.

aonio
ADMIRA: Ignorante, desajeitado, estupidez, burrice.

aonixo
AONIXO, XA. Que não prego.

aosaginohi
AOSAGINOHI: Misteriosa criatura, na mitologia japonesa, em forma de Heron.

aoto
AOTO, TA: Não tem orelhas.

aovadas
OVALADA, DA figura do ovo. OVADAS, Souza-pl. de aovado.

apa
APA: Bun do Hindustan.

apache
APACHE: Condado dos Estados Unidos, no Arizona.

apachurrar
Apachurrar: Na República Dominicana, desfie.

apacochar
Apacochar: Na República Dominicana, arrecadar dinheiro, guardar dinheiro.

apag
Desligar: Filipina punt para lavar a roupa.

apagarse
Desligar: disse de um vulcão, para levar a atividade.

apala
APALA: No Uruguai, tecido de listras de cores terrosas.

apalar
APALAR: no passado e em náutica, aconillar.

apalastrado
Apalastrado, da: na República Dominicana, uma saúde delicada, prostrados, Alves.

apalis
APALIS: Um género de aves passeriformes da família cisticolidae, que habitam florestas e matagais da África
Subsariana.

apaloderma
APALODERMA: Gênero de aves-trogoniformes que contém 3 espécies e vivem em África.

apalopterón
Bonin: Género de ave da família Zosteropidae, endémica de ilhas de Ogasawara do Japão.

apamplao
APAMPLAO: Salamanca, tímido, idiota metade.

apan
APAN: Cidade do México, no estado de Hidalgo.

apaneca
APANECA: Vulcão em El Salvador em Ahuachapán.

apap
APAP: Serpente simboliza o mal entre os egípcios.

apapujado
Apapujado, da: na República Dominicana, abofado, inchado.

apara
ATO: American mamífero desdentado protegido de corpo, que é enrolado.

aparar
TRIM: Prepare uma fruta para ser comido, descascando-lo ou pegá-la.

aparpul
APARPUL: Salamanca, alabanco, babanco, boba, pessoa simples e ignorante.

apasconar
APASCONAR: Salamanca, adicionar o feed para o gado.

apasto
Eu APASTO: anteriormente e pastagens abandonadas.

apata
APATA: Na Andaluzia, alface animada.

apatosaurus
APATOSAURUS: Género de dinossauros saurópodes que viveu durante o período Jurássico.

apatusco
APATUSCO: município aragonesa de Quinto de Ebro, desajeitado.

apaxtla
APAXTLA: Município do México, no estado de Guerrero.

apaxtle
APAXTLE: Argila grande tigela, usada em Honduras, para o transporte de água.

apán
APAN: Município do México, no estado de Hidalgo. -( APAN com uma letra maiuscula ).

apedgar
APEDGAR: Obter ou delimitar terras e heranças ou edifícios, indicando seus limites, dimensões e Marcos.

apegalloso
APEGALLOSO: município de aragonês Quinto de Ebro, pegajoso e cativante.

apeldarse
Apeldar é: Salamanca, reunir, juntar.

apencar
Apencar: Em Tarifa (Cádiz. Espanha), é necessária uma supervisão, por favor, cuidado para ser abrangente e
observar.

apeo
APEO: Madero para erguer um edifício.

apepu
APEPU: Na Argentina, tipo de laranja amarga, tronco escuro e liso.

aperador
APERADOR: Um minerador.

aperchar
APERCHAR: Bateu bezerros, cordeiros, etc. o úbere da mãe, quando mamãe, por isso como muito leite tetas.

aperillar
Aperillar: Na República Dominicana, almejando uma coisa ou aspire a ele.

aperrar
APERRAR: No Chile, empreender uma tarefa difícil com tenacidade.

aperrear
Aperrear: em Puerto Rico, esnobando.

apertorio
APERTORIO: Na cirurgia, instrumento destinado a dilatar o orifício da matriz.

apescocear
Apescocear: na República Dominicana, tapa.

apescollar
APESCOLLAR: Salamanca, matar um animal dando um golpe no pescoço.

apetecimiento
APETECIMIENTO: município aragonesa de Quinto de Ebro, ânsias, caprocho.

apeto
Apetite, desejo de comer.

apex
APEX: Apex, extremo superior.

apex
APEX: Espécie de chapéu ou boné prendidos com dois cabos abaixo a barba, carregando em Roma os flamines e a
sálio.

apex
ÁPICE: Cidade dos Estados Unidos, no Condado de Wake, Carolina do Norte.

aphanotriccus
Aphanotriccus: Gênero de aves PASSERIFORMES família Tyrannidae originário da América Central e do Sul,

comumente conhecido como armadilhas.

aphelocephala
Aphelocephala: Género de aves aves da família da Pardalotidae, endémica da Austrália.

aphelocoma
Ectoparasite: Um género de aves da ordem Passeriformes é composta por magpies ou charas da América Central e do
Norte.

aphrastura
Aphrastura: Um género de aves passeriformes da família Furnariidae, nativo da América do Sul.

api
API: espécie de maçã.

api
API: Código que significa, abelha " "

api
API: Na Bolívia, mingau de milho.

apia
APIA: Cidade Capital de Samoa.

apiano
Eu Apiano: historiador da Grécia antiga.

apiazar
APIAZAR: município aragonesa de Quinto de Ebro, veste um pedaço do partido.

apies
PÉS: Na mitologia romana, um da Crenea, uma náiade que viviam nas duas fontes fora o templo de Vênus, no Fórum
Romano.

apies
PÉS: Na mitologia romana, um da Crenea, uma náiade que viviam nas duas fontes fora o templo de Vênus, no Fórum
Romano.

apinol
APINOL: No México, bebida feita de milho e de cacau torradas e trituradas, fervido com água, canela e piloncillo.

apiolado

Apiolado, da: na República Dominicana, atrofiado.

apión
APIÃO: Inseto da família curculionidae e ordem dos besouros cujo corpo afeta a forma de uma pera.

apipisca
APIPISCA: Aquáticas migratórias de aves do México, um pouco mais que uma pomba.

apis
APIS: Bush solsalaceo das Filipinas.

apis
APIS: Rei de Argos, da dinastia Inaquida.

apis
APIS: Deus egípcio representado por um touro.

apish
APISH: No México, malanga, Martin, tubérculo.

apiterar
Apiterar: Salamanca, furar, perfurar.

aplanear
Aplanear: na República Dominicana, para dar cintarazos.

aplantillado
Moldadas, dá: Jesus disse que ele está em uma boa posição econômica.

aplatanar
APLATANAR: Nas Filipinas e no passado, acriollar, adopte os costumes do país estrangeiro.

aplazado
Adiado, da: na República Dominicana, coabitam.

aplomarse
Prumo é: na República Dominicana, uma bebida para se livrar da ressaca.

aplonis
APLONIS: Um género de aves passeriformes da família Sturnidae, nativa do sudeste da Ásia e Oceania.

aplustro
Aplustro: Madeira de ornamento, algo como as penas de um pássaro.

apoca
ÁPOCA: recibo ou carta de pagamento.

apodiformes
APODIFORMES: Aves com ordem de pernas e asas muito curta muito longa, permitindo-lhes voar em grande
velocidade. Como exemplos: as andorinhas, andorinhões e beija-flores.

apodotes
Apodotes: Seda ou salsicha, erva com folhas que aproximam-se por base a parte do meio.

apofilita
Ágata esculpida taça: Caolita constituído por um silicato hidratado de cálcio e potássio que cristaliza no sistema
tetragonal. -

apofis
APOFIS: na encarnação egípcia, mitologia do caos-também chamado de Apep.

apol
APOL: Eu guisado que os mapuches com vísceras de carneiro e sangue picante preparado.

apolo
Apollo: American cápsula espacial, projetada para transportar três astronautas.

apolo
APOLLO: Deus grego da música e da poesia.

apolon
Apolon: Nome de um instrumento musical semelhante ao alaúde.

apolonia
APOLONIA: Asteroide o número 358, da série.

apompo
Eu APOMPO: no México, fruto grande semelhante em aparência para o colorado ou mamey sapoti.

apontocar
APONTOCAR: Paga uma conta que estava pendente.

apontocar

APONTOCAR: Apresentado em um lugar onde não era esperado.

apopi
APOPI: Nome Hicsos e três faraós do antigo Egito.

apos
APOS: Berceo, então de volta.

aposar
APOSAR: Posando, libere a carga que é trazida para as pistas, para descansar ou para tomar fôlego.

aposuros
APOSUROS: Tribo de insetos lepidópteros noturnos.

apotactitas
APOTACTITAS: Apotacticos, seita de hereges.

apotácticos
APOTACTICOS: Seita de hereges que imitar os apóstolos e os primeiros crentes, renunciando o que possuíam e
aspirava a todos os fiéis cristãos a seguir o seu exemplo.

apote
D'APOTE: familiarmente, com abundância.

apotecarse
APOTECARSE: Município aragonesa de Quinto de Ebro, fixa-se.

apotrosis
APOTROSIS: na medicina, fratura do crânio com estilhaços.

apoxcahuado
APOXCAHUADO: No México, termo aplicado às frutas por excesso amadurecido ou ter sido abusado são começou a
fermentar ou apodrecer.

apoyar
APOIO: A cavalo, abaixe a cabeça de cavalo inclinando o focinho em direção ao peito.

apozole
APOZOLE: Sopa ou sopa de feijão cozido com milho e cozidas com orégãos, cebola picada, árvore do chile e limão.

apódidos
Andorinhões: Pássaros, andorinhas e andorinhões Apodiformes família.

appalam
APPALAM: Pão tortilla plana e fina, ou bolacha, típica da culinária do subcontinente indiano.

appenzell
APPENZELL: queijo suíço de leite de vaca, de pressionado cozido colar e com casca de escovado.

apracto
APRACTO, TA: O que é sem ação, sem poder.

aprecio
APRECIAÇÃO: Município de Quinto de Ebro, rastreamento, aragoneses eu ferrugem.

apretador
Tensor: Almilla sem mangas envolve e abriga o corpo.

aproar
APTOAR: No passado, aprodar, tire vantagem.

aprosopia
APROSOPIA: Monstruosidade que consiste a falta do rosto.

aprotosis
APROTOSIS: em cirurgia, uma remoção de lasca de huesosa.

aprovechar
Aproveite: na vela, orçar quando permite que a direção do vento predominante.

apsú
APSU: na mitologia da Mesopotâmia, o governante dos deuses e os oceanos subterrâneos.

aptenodytes
Aptenodytes: Género de aves da família do pico longo e pontiagudos, superdimensionados pinguins.

apuchely
APUCHELY. -Em gitanesca psicologia significa, ao vivo.

apuntalar
Costa: Tome uma refeição ligeira, especialmente quando diminui o tempo de comer.

apuñalear
Apunhalar: Na República Dominicana e entre os jogadores, colocar na parte do dinheiro ganhado de bolso.

apupo
Eu APUPO: aldeia de Angola, na província de Benguela.

apuré
APURE: Estado da Venezuela.

apuri
APURI: No México, fruto da família moraceae, semelhante ao BlackBerry, também chamado aputi.

apus
APUS: Gênero de aves apodiformes, da família Apodidae, comumente conhecido andorinhões de cone.

aquavit
AGUARDENTE: Baseado em bebida alcoólica Papa com substâncias aromáticas fabricado e consumido principalmente
na Escandinávia desde o S. XV.

aqueu
AQUEU: agrimensoria personalizada usado em Berlim.

aquiche
AQUICHE: No México, guacima, a árvore de esterculiaceas.

aquiles
Aquiles: Número de asteroide 588, da série.

aquitania
Aquitaine: Número de asteroide 387, da série.

ar
AR: químico de símbolo do argônio.

ar
AR: Terminação Verbal.

ar
AR: Deus criocefalo do trubios.

ar
AR: Antiga moabita cidade destruída por um terremoto no ano de 366.

ara
ARA: Constelação do hemisfério sul.

ara
ARA: Arara azul, espécie de papagaio.

araar
ARAAR: Africano larício.

arabia
Arábia: Tecido de algodão, listados, ou fotos.

araca
ARAÇÁ: Rio Amazonas, afluente do Rio Negro.

aracanda
ARACANDA: em zoologia, aves pertencentes à família dos papagaios.

aracanga
ARACANGA: em zoologia, vinha da família da sitacidos St.

aracari
PTEROGLOSSUS: No Peru, espécie de tucano.

araceli
ARACELI: no passado, assento, pico, planalto.

arachan
ARACHAN, ANA: Nascido em Cerro Largo, departamento do Uruguai.

arachán
ARACHAN: Originários de um grupo étnico indígena, hoje extinto, ocupado por muitos departamentos de Uruguai.

arachnothera
Arachnothera: Um género de aves passeriformes da família beija-flor, cujos membros são o Sul e sudeste da Ásia.

aracne
ARACNE: Asteroide o número 407, da série.

araco
Arauco: Na Colômbia, palma pequena.

arade
ARADE: Hemíptero membranaceo inseto, que vive sob a casca das árvores.

arae
ARAE: Na mitologia grega, espíritos femininos de maldições.

aragoa
ARAGOA: Americano Bush ao lado de ramos e folhas carnudas.

aragón
Aragão: Comunidade autónoma de Espanha formada pelas províncias de Huesca, Saragoça e Teruel.

aragua
: Estado de ARAGUA, da Venezuela.

araguana
ARAGUANÃ: espécies de peixes de água doce da família Osteoglossidae, que são encontrados na América do Sul.

aralar
ARALAR: Ele viu os Montes Bascos, entre Guipúscoa e Navarra.

aram
ARAM: Um dos filhos de sem.

arama
ARAMA: Tribo de índios do Rio Putumayo.

aramayona
ARAMAYONA: Município espanhol na província de Álava.

arambeles
ARAMBELES: Salamanca, trapos, panos.

aramida
: Sintética, resistente e resistente ao calor fibra de ARAMIDA Usada para fins militares.

aramides
Madeira: Aves Gruiformes, os membros da família Rallidae género buyos recebem o nome comum de cotaras.

aramis
ARAMIS: Um dos três mosqueteiros.

arana
ARANHA: taxa.

arana
ARANHA: Animais artrópodes da ordem de aracnídeos.

arana
ARANHA: Luz de teto com várias armas, de qual jeito solto, peças de vidro, ligados de várias formas.

arana
ARANHA: Rede para caçar pássaros.

arancino
ARANCINO: Rodada de croquete de massa de arroz, especialidade da cozinha siciliana.

aranea
ARANEA: Transparente e sutil túnica delimitador humor cristalino dos olhos.

araña
Aranha: No México. Escumadeira de fio.

arao
ARAO: Marina de Ave no Ártico.

araona
ARAONA: Indígena do Peru.

araonas
ARAONAS: Os povos indígenas do Peru.

arapaima
Pirarucu: Peixe que é encontrado na Amazônia e vivo de 200 milhões de anos atrás.

arapil
ARAPIL: Salamanca, teso, pequeno planalto.

arar
ARAR: Africano larício, cupresaceo árvore.

araraca
ARARACA: Videira de pássaro da família dos papagaios.

araracanga
ARARACANGA: Madeira do Brasil e Guiana, móveis usados e giro.

ararauba
ARARAUBA: Madeira do Brasil e Guianas, usados na construção naval.

arariba
Araribá: Árvore do Brasil.

arasa
ARASA: No Uruguai, goiaba, mirtaceo árvore.

arasá
ARASA: Massas medicamentosas tomadas na América, depois dos grandes calores.

arassae
ARASSAE: Central e norte da América do Sul, usado em transformar alças de madeira e a ferramenta.

aratinga
Periquito: Um género de aves da família do papagaio americano.

araujo
Araújo: Em Chile, polícia; Observe que é dado àqueles que compõem a turma, anunciando a chegada da polícia.

arava
ARAVA: Vale de origem tectônica, na região do Médio Oriente, que se estende desde o mar morto para o Golfo de
Aqaba.

arava
ARAVA: Vale de origem tectônica, na região do Médio Oriente, que se estende desde o mar morto para o Golfo de
Aqaba.

arazzo
LOUNGES: tecidos para revestimento de paredes, feitas por teares, onde combina o trabalho de um pintor ou
cartunista e seja de vários tecelões especializados.

arbañal
ARBANAL: Depósito de sujeira.

arbi
ARBI: Jesus é do milho ou do trigo que não é bem torrado.

arbiello
ARBIELLO: Linguiça típica de Aragón, feita com especiarias, bacon e carnes de órgãos.

arbolaria
ARBORETO: Salamanca, mulher que é muito.

arbolario
Exotenwald: na República Dominicana, eu desparpajo.

arboleas
Você ARBOLEAS: Município espanhol na província de Almería.

arborophila
Arborophila: Género de aves galliformes família Phasianidae, sudeste da Ásia.

arbulente
Arbulente: Cibao na República Dominicana, região turbulenta.

arbustal
CERRADO: Scrub, matojal.

arca
ARK: Gênero de moluscos lamelibrânquios a que pertence, " capacete de burro "

arca
ARK: No Equador, na axila de uma pessoa.

arca
ARK: plataforma do carro.

arcade
ARCADE: indivíduo da Academia de poesia e letra de bom conjunto em Roma.

arcancil
ARCANCIL: Em Múrcia, alcachofra.

arcedo
ALCEDO: Nome genérico do Martim-pescador ou alcion

arcelia
ARCELIA: Município do México, no estado de Guerrero.

arceniega
ARTZINIEGA: Município espanhol na província de Álava.

archaeopteryx
O ARCHAEOPTERYX: Pré-histórico Animal carnívoro do tamanho de um tagarela, intermediário na evolução de
dinossauro para aves.

archboldia
Archboldia: Um género de ave passeriforme da família pássaros que espécies situa-se na Nova Guiné.

archelón
ARQUELÔNIO: Tartaruga de gigante que viveu durante o Cretáceo tardio, especialmente na América do Norte.

archestrato
ARCHESTRATO: Poeta grego, viajante incansável e gourmet do S. IV. (C). originária da Sicília.

archete
Archete: Na Misica, tabela fina que mantém a parte interna dos cânones dos órgãos.

archiganzua
ARCHIGANZUA: Ladrão refinado.

archilochus
Arquíloco: Um género de beija-flor da família Trochilidae, que se reproduzem na América do Norte e ivernan no sul de
Mejuco, América Central e sul da Flórida.

archimagia
ARCHIMAGIA: Ciência que trata da fabricação de ouro.

archina
ARCHINA:; edida linear usado na Rússia que é dividida em 16 verscoques e elevou-se a 28 polegadas inglês.

archinauta
Archibauta: Espécie na antiga Marinha sub oficial romano.

architalasia
ARCHITALASIA. Na Marinha, Admiralty.

archosa
ARCHOSA: medida de capacidade para agregados usados no Cairo.

arcial
ARCIAL: Fixe o focinho dos cavalos para que eles mordem nem para marca-los.

arcina

Em Salamanca, encina.

arcina
ARCINA: No México, tabela que trava do telhado da cabana para loja de queijos, enchidos, salsicha e outras coisas.

arco formero
Arco FORMERO: Jesus disse ser o arco descansando em uma cúpula truncada.

arcojolado
Arcojolado: na República Dominicana, banana entre verde e madura.

arctocyon
ARCTOCYON: Um género de mamíferos da extinta ordem dos condilartros que viveu na Europa durante o Paleoceno.

arda
ARDA: Málaga, ardentia, fosfórico reverb no mar.

arda
ARDA: Málaga, ardentia, fosfórico reverb no mar.

arda
ARDA: Res mosqueada.

ardanchopa
ARDANCHOPA: Girino, sapo de reprodução enquanto ele tem uma cauda e respira através de brânquias.

ardanio
ARDANIO: Vaso de barro, fixando-se na Grécia, na porta de uma funerária de casa, enquanto permaneceram corpo
exposto, com água, para as purificações.

ardel
ARDEL: Medição de grãos utilizados na África.

ardenna
Ardenna: Gênero de aves procellariformes, cujos membros são grandes pardelas.

ardentia
ARDENTIA: Espécie fosfórico reverb que normalmente é exibido nas ondas agitadas e, por vezes, na calma do mar.

ardeola
Ardeola: Género de aves pelecaniformes Ardeidae a família do velho mundo e comumente conhecido como garças.

ardeotis
Abetarda-comum: género otidiformes dos pássaros família Otididae, que são distribuídos em toda a África, sul da Ásia
e Austrália.

ardepa
ARDEPA: Medida utilizada em arroz de San Juan de Acre, equivalente a 560 libras castellanas.

ardil
ARDIL: Destaque de uma tarefa.

ardin
ARDIN: Próprio instrumento musical de cordas de Mauritânia.

arditero
ARDITERO: Ave cuculida que vive em resíduos secos de florestas e das culturas e é semelhante, por causa da cor de
sua plumagem e cauda longa, o esquilo.

ardivieja
ARDIVIEJA: O nome vulgar de uma família de planta selvagem do cistaceae de folhas estreitas, lineares, flores brancas
e terminais e clusters de whorled.

ardo
ARDO: As borras de vinho.

arduina
ARDUINA: Asteroide número 394, da série.

are
Você está: Superfície medida das Filipinas.

areacio
Areacio: Fóssil de Colónia de astreiforme composto de forma e aparência.

areaje
AREAJE: Medição de superfícies de terra.

areb
MINHAS: moeda imaginária no Império do grande mogul, usado para os recursos e a razão.

areca
ARECA: Palm slim tronco cujo fruto faz o buyo.

arenaria
Arenaria: Género de aves da família Scolopacidae, comumente conhecido como Turnstone.

arencada
Arencada: Alimentos cuja principal iguaria é falsa.

arenque
Arenque: na República Dominicana e festivamente, agente de polícia.

arequipa
AREQUIPA: Sobremesa antiga de Platão com a consistência de cajeta feito de creme, açúcar e algum outro
ingrediente.

arere
ARERÊ: Wawa, árvore da África Ocidental.

aretas
ARETAS: O nome de vários reis Nabatean s. I. de C.

areteo
ARETAEUS: Asteroide número 197, da série.

aretusa
ARETUSA: Companheiro de náiade de Artemis.

aretusa
ARETUSA: Asteroide o número 95 da série.

arevalillo
AREVALILLO: Município espanhol na província de Ávila.

arévalo
Arevalo: Município espanhol na província de Ávila.

arfaxad
ARFAXADE: Filho de sem e neto de Noé.

arfvedsonita
ARFVEDSONITA: Mineral do grupo dos silicatos, subgrupo deles inosilicatos e pertencentes as anfíbolas, que cristaliza
no sistema monoclínico e prismático.

argallado

ARGALLADO: Salamanca, torto, inclinado.

arganita
Arganita: na República Dominicana, excelente, excelente.

argel
ALGIERS: Cavalo só tem o garanhão branco.

argentan
ARGENTAN: Liga de cobre, níquel, zinco, estanho e ferro.

argentina
ARGENTINA: Asteroide o número 469, da série.

argentofobia
ARGENTOFOBIA: Medo de prata.

argentopirita
Argentopirita: Eu anidro enxofre ferro e prata, impurezas de cobre e arsênico, que cristaliza no sistema monoclínico e
prismático.

argentus
ARGENTUS: Moeda de prata dos hebreus e romanos também chamado siclo de prata.

arges
ARGES: Na mitologia grega, filho de Ciclope de Urano e Gaia.

argienso
ARGIENSO: Pesa para metais usados na Catalunha, que contém 36 grânulos.

argirodita
Argyrodite: Eu sulfeto de germânio e prata com impurezas de ferro, antimônio e estanho que cristaliza no sistema
piramidal e Orthorhombic.

argo
ARGO: Aves como faisão vivendo na Índia e Malaca.

argolida
ARGOLIDA: United periférica da Grécia na região do Peloponeso.

argoma
CARQUEJA: agulhas de pinheiro seco.

argos
ARGOS: Alguém muito vigilantes.

argos
ARGOS: Ave fasianiforme que vive na Malásia.

argun
ARGUN: Rio da China, que faz fronteira com a Sibéria.

argusianus
ARGUSIANUS: Género de aves galliformes, típico do sudeste da Ásia, conhecido como vilgarmente de argos.

argusianus
ARGUSIANUS: Género de aves galliformes, típico do sudeste da Ásia, conhecido como vilgarmente de argos.

argutita
Argutita: Óxido de germânio, com impurezas de zinco, manganês e ferro, que cristaliza-se na tetragonal dipiramidal
sistema e ditétragonal.

ari
ARI: sufixo Basco que significa, " comércio ".

aria
ARIA: Argumento lógico.

ariadna
ARIADNE: asteroide número 43, da série.

ariana
ARIANA: Argumento lógico.

arianrhod
ARIANRHOD: Mitologia céltica, rainha virgem que habita um castelo em espiral e controla as marés.

ariary
MALGAXE: Unidade monetária do Madagáscar.

ariba
ARIBA: Madeira utilizada na água Brasil.

arica
ARICA: Abelha selvagem.

aricurana
ARICURANA: Madeira da América tropical, para uso na construção.

ariel
ARIEL: Satélite de Urano.

arienzo
Arienzo: pesa para metais usados em Aragão que contém grãos de 32.

ariete
RAM: Steamboat, blindado e equipado com um memória RAM que foi usado para RAM outras naves e derrubá-los.

ariete
Golpe de aríete: máquina de guerra antiga usada para derrubar paredes.

aris
ARIS: Madrinha de Aguinaldo.

arish
ARISH: medida linear usada na Pérsia.

aristarco
ARISTARCO: Cratera Lunar.

aristipo
ARISTOPO: Filósofo grego, fundador da escola grega da Cirenaica que identificou o bem com prazer.

arito
Arito: na República Dominicana, figurativa e família, pertencentes à alta sociedade.

arizelocichla
Arizelocichla: Um género de aves passeriformes da família Pycnonotidae.

arizona
ARIZONA: Estado dos Estados Unidos. UU.

arí
ARI: 1. -A família das leguminosa arbusto com frutos em forma de vagem achatada também chamado cantemo. 2:.
-Molho de sabor doce e azedo que preparam os Tarahumara.

arlera
ARLERA: Em Guadalajara, arlo, bérberis.

arlucea
ARLUCEA: Conselho de Navarra em Bernedo município.

armada
Marinha: Em cozinha mexicana, nome que se aplica a cactos e outras frutas ou legumes de baixa qualidade.

armadilla
ARMADILLA: na Germânia, dinheiro que um dá ao outro para jogar para ele.

armadillo
Tatu: Crustáceo oniscideo elíptico corpo com antenas externas de sete artejos que vive debaixo de pedras e em locais
de alta umidade.

armado
Montagem: Peixes cujo corpo apresenta uma corcova e vivem em fundos de areias e lamacentas em águas costeiras
do Golfo do México, especialmente em Yucatán.

armalcolita
Armalcolita: Múltiplos óxido de titânio, ferro e magnésio, com impurezas em alumínio, que cristaliza no sistema
ortorrômbico e dipiramidal.

armandina
Joares: Arpa-salterio com cordas de tripa.

armando
ARMANDO: Cidade de Angola na província de Benguela.

armas
ARMAS: tropas ou exércitos de um estado.

armenia
Armênia: Asteroide o número 780, da série. -(Arménia com A, letras maiusculas).

armería
HERÁLDICA: Município do México, no estado de Colima.

armida
ARMIDA: Número de asteroide 514, da série.

armiñón
ARMIÑÓN: Município espanhol na província de Álava.

armon
ARMON: À frente das carruagens do jogo campanha.

armon
ARMON: No México, quatro rodas de trole que circula pelos trilhos da ferrovia.

armonicor
Armonicor: Equipado com um porta-voz e um instrumento musical de pavilhão com um teclado composto de uma série
de pistões de duas oitavas.

armonicordio
Armonicordio: Musical um piano vertical com um mecanismo que movia-se sobre o instrumento em forma de pé.

armonicón
Armonicon: Gaita acrescentou que 7 registros de flauta e Oboé 1 a fim de reforçar os sons.

armonía
Harmonia: na República Dominicana: 1: comichão persistente. -2: ração de comida, que em outros tempos, recebeu os
prisioneiros.

armor
Armadura: Asteroide o número 774, da série.

armón
ARMON. -Transporte de caminhão de munições de artilharia. -

arnedo
ARNEDO: município da Rioja.

arnera
Arnera: Terra dura, difícil de esculpir.

arnibal
ARNIBAL: Xarope feito de açúcar mascavo e xarope de baunilha.

arnica
ARNICA: Gênero de plantas perenes, herbáceas, da família Asteraceae.

arno
ARNO: Pan ou molde feito de casca de salguero, a fazer queijo.

arno

ARNO: Leitão burro, burro, que ainda mama.

aro
ANEL: Alcatraz, planta aracea.

aro
ANEL: na ginástica rítmica, aparelhos com os quais são realizados vários exercícios.

aro
ANEL: Anel de nariz para o porco.

aron
Aron: Planta aracea raiz com amido.

arosa
AROSA: Ría da Galiza.

arowana
ARUANÃ: Peixe que salta fora da água para capturar suas presas, que são os morcegos, aves e pequenos animais,
que vivem na Amazônia e África de 200 milhões de anos atrás.

arpa
HARPA: No México, cavalo magro.

arpa
HARPA: Forma triangular instrumento Musical com cordas verticais que são tocadas com ambas as mãos.

arpante
ARPANTE: como agrimensoria utilizado na França, correspondente ao estado de 400.

arpel
ARPEL: Enxada três dentes que terminam em pontas.

arpia
Harpia: em germania, suporte ou servo da justiça.

