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Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

arpicordo
Arpicordo: Velho cravo que imitava a harpa.

arque
ARQUE: Mitologia grega da Musa.

arqueo
Tonelagem: Gênero de fósseis de vertebrados peixes da família scombridae.

arquilla
ARQUILLA: Portão para irrigação, em que se encaixa o paradera madeira ou ferro.

arquillo
ARQUILLO: Na Bolívia, anel de madeira leve, que é usada na fabricação de velas.

arquillo
ARQUILLO: Músicos de instrumentos de arco.

arquillo
ARQUILLO, LLA: Em the Amazônia peruana, disse que é a pessoa ou animal magro.

arrabel
ARRABEL: Instrumento tradicional percussão que castelhano friccionado, também conhecido como huesera ou
Genebra.

arrachar
Arrachar: No Chile, Equador e Peru, começando, violentamente removem algo a alguém.

arrachera
O filé: No México, corte a barriga magra da carcaça, com as costelas.

arrampar
ARRAMPAR: Escalada, escalada.

arran
ARRAN: Ilha da Escócia.

arranchar
ARRANCHAR: Em Cuba e em outras partes da América, procurar, perseguir e correr para os escravos negros em seus
lares.

arranchar
ARRANCHAR: Caçar muito uma vela ou folha, enrole muito aparelhamento.

arrasar
RAZE: Sucesso enfaticamente.

arre
ARRE: em desuso, cavalaria arruinar.

arrea
ÁREA: Supressão de um fluxo.

arrebato
Arrebatamento: Na Bolívia, doença súbita e grave.

arrechar
ARRECHAR: Sai com força de água de um cano ou tubo.

arrecharse
Arrechar é: na Colômbia, fragilizando, raiva é, pois é lasciva, prepotente.

arrecido
ARRECIDO, DA: Salamanca, morreu de frio.

arrecirse
Arrecir é: Salamanca, morrer de frio.

arrecío
Arrecio: Em Tarifa (Cádiz. Espanha), conta a história de alguém que é menor do que a temperatura ambiental;
manter-se frio no corpo.

arreico
AREIC: Em geologia, ele disse que é da terra que não tem nenhum rio atual.

arremon
ARREMON: Um género de aves da ordem passeriformes que habitam a América do Sul, América Central e México,
conhecida comumente como cercadores com rede.

arremonops
Finch: Um género de aves passeriformes da família Passeredillae, vulgarmente conhecida por cercadores com rede.

arrepuñar

ARREPUNAR: Município aragonesa de Quinto de Ebro, buscar com desejo.

arriate
ARRIATE: Passagem, caminho, etapa.

arrieros
PORTADOR: Cuba ave muito comum nas montanhas, a ordem Cuculiformes, cinza e marrom, olhos grandes,
vermelhos e cauda longa. ARRIEROS: Plural de transportadora.

arrieros
PORTADOR: Guane e parte ocidental da província cubana de Pinar del Rio, árvore selvagem da família da Araliaceae
cuja madeira é usada para dormir e obras sob o telhado. ARRIEROS: Plural de transportadora.

arrilado
ARRILADO: É essa pessoa que você está tremendo ou tremendo de frio.

arrimadero
INTRADORSO: Salamanca, espécie de cabana ou galpão de pedra, aproveitando-se do ângulo das paredes.

arrimo
ARRIMO: Em Cuba, o muro que divide os herdados de outros.

arrimo
ARRIMO: Compensação que tinha que pagar o dono da propriedade usando a parede ou o bloqueio adjacente.

arrinpanchingarse
ARRINPANCHINGARSE: Sente em uma cadeira ou uma cavalaria.

arriostramiento
ÓRTESE: Conjunto de peças usadas para fazer o indeformidad de uma estrutura.

arroar
ARROAR: Golfinho, boto.

arromanar
ARROMANAR: Salamanca, embora excessivamente.

arruar
Arruar: Nos toques de varas ou bateria, deslize no remendo nu salto em forma de "glissando".

arrugar
ENRUGAMENTO: Em Cuba, irritar, incomodar alguém.

ars
ARS: município da província de Lérida.

arsella
ARSELLA: peso usado no Cairo.

arsenolita
Arsenolite: Forma-se o minério mais comum de trióxido de arsênio, que cristaliza no sistema isométrico, classe
hexaoctaedrica.

arsenopirita
Arsenopirita: Eu sulfureto de arsénio e ferro, que cristaliza no sistema monoclínico, também chamado de mispiquel.

arsinoe
ARSÍNOE: Asteroide número 404, a série.

arsis
ARSIS: Na música, tempo fraca bússola, opôs-se à tese.

artaba
-ARTABA: medida antiga para líquido acreditava que era o mesmo que o Éfaté.

artaban
ARTABAN: nome de vários reis da Pártia, da Dinastia arsácida.

artal
ARTAL: Pesa para agregados e efeitos usados em Marrocos.

artamus
ARTAMUS: Gênero de aves da ordem passeriformes, nativas da Australásia, que se alimentam de insetos voadores,
chamados andorinhas da floresta.

artámidos
Artamidos: Família de aves que inclui 20 espécies como corvos, nativos da Australásia e áreas próximas.

arte
Arte: Ruralidade e em La Mancha, roda-gigante, máquina de água.

artemis
ARTEMIS: Número de asteroide 105, da série.

artemisa

Artemis: Na mitologia grega, filha de Zeus e Leto e irmã gêmea da deidade de Apollo.

artemisa
Artemis: Planta perfumada da família composto. utilidade medicinal.

artemisiospiza
Artemisiospiza: Um género de aves passeriformes da família, comumente conhecido como chingolos Passerellidae.

artesa
HoD: Depressão alongada.

artetistico
Artetistico, CA: falta um membro.

arthurita
ARTHURITE: Arseniato de minério de ferro e cobre, enquadrada na classe 8 fosfatos minerais, de acordo com a
classificação de Strunz, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

artinita
Artinita: Carbonato de magnésio hidratado com ânions adicionais de hidroxila, que cristaliza no sistema monoclínico.

artisornis
Artisornis: Um género de aves da ordem de aves passeriformes da família Cisticolidae.

arturo
ARTHUR: Estrela da constelação de Geminorum e o Chopim.

aruacos
ARUACOS: tribo de índios americanos de Nova Granada, no território nacional de Perijá e Nevada.

aruba
ARUBA: Ilha das Antilhas.

aruco
ARUCO: Nome na Colômbia e Venezuela, que dão uma ave que carrega um tipo de chifre na testa.

arué
Arue: Do Uruguai, exuberante e alta, de madeira de árvore branca e forte.

arulo
ARULO: Altar.

arundo
ARUNDO: Um género de plantas Gramineae cuja espécie incluem o capim comum.

arupo
Arupo: No Equador, árvore ornamental que leva uma flor branca ou rosa.

arut
Silvio: Rio da Indonésia na ilha de Bornéu e Kalimantan, afluente da região do Rio Lamandau.

aruta
Aruta: Gênero de traça pertencente à família Arctiidae.

aruy
ARUY: Corsário turco do século XVI, o sultão do estado de Argel.

arúgula
RÚCULA: Mediterrâneo planta da família da Brassicaceae, sabor muito perfumado e muito forte.

arvar
ARVAR: No passado, levante, colocando uma coisa sobre a outra.

arvejuela
ARVEJUELA: Ervilhaca selvagem, prejudicial para que a planta cresce em qualquer solo.

arvernios
ARVERNIOS: Aldeia que ele foi estabelecido na Gália céltica, ocupando a maior parte do planalto central.

arvo
ARVO: Medição Linear igual a 100 cúbitos gregos.

arza
ARZA: Cidade da China, na região autónoma do Tibete, no Condado de Lhari e Prefeitura de Nagqu.

arza
ARZA: Sling, uniu-se em suas extremidades, o equipamento usado para ser levantada.

arzollo
ARZOLLO: Nome da amêndoa selvagem vulgar.

as
AS: Símbolo químico do arsênico.

as
AS: Antiga moeda romana.

asa
ASA: O chiclete laserpicio.

asa
PUNHO: Em Granada, Holly.

asa
ASA: Rei de Judá, filho de Abias.

asacar
ASACAR: Culpou, atribuindo.

asacar
ASACAR: em desuso, levante um testemunho.

asacán
Asacan: na República Dominicana, taimado.

asadurilla
PREPARAÇÃO: Prato de cozinha típica castelhana feito com as miudezas de cordeiro.

asag
ASAG: Na mitologia suméria, espírito maligno, cuja presença faz ferver peixe vivo no rio.

asai
ASAI: Palmeira nativa da América do Sul ao norte de fruta apreciada, também chamado de azai, huasaí, murrapo ou
naidí.

asakku
ASAKKU: Na mitologia babilônica, demônio espírito maevolo e monstruoso.

asalmonado
Salmão: na República Dominicana, velho cheque preparado pelo governo nacional

asam
ASAM: Estado da Índia.

asana
ASANA: Árvore selvagem das Filipinas.

asanar
HEAL: raiva é com sana.

asanbosam
ASANBOSAM: vampiro de criatura da mitologia da África Ocidental.

asandoliado
Asandoliado, da: na República Dominicana, de cor vermelha.

asanga
ASANGA: Teólogo e filósofo hindu da antiguidade.

asaroto
ASAROTO: Em Albacete e anteriormente, mosaico do pavimento feito de peças de várias cores.

asaye
ASAYE: Na Bolívia, burro de palma.

asbolana
Asbolana: O óxido hidratado de manganês cobalto e níquel com algumas impurezas de alumínio, cálcio, ferro ou
silicone, que cristaliza no sistema hexagonal.

ascanio
ASCANIO: Na mitologia grega, filho de Eneias e de Creusa.

ascano
ASCANO: Macaco do gênero de macacos e da subordem catirrinos.

ascape
ASCAPE: município aragonesa de Quinto de Ebro, rapidamente.

ascensión
ASCENSÃO: Município do México, no estado de Chihuahua.

ascia
BORBOLETA: Anteriormente, espécie Azuela para esculpir pedras e alvenaria funciona.

ascidia
ASCÍDEAS: A folha em forma de urna.

ascidio
ASCIDIO: Folha especializada que armadilhas para insetos.

ascopera
ASCOPERA: Saco ou bolsa, bronzeamento, utilizado na antiguidade por caminhantes romanos, para o transporte o
mais preciso de couro.

asegureña
Asegurena: Em Cibao, região da República Dominicana, segurança, abrigo.

aselidos
ASELIDOS: Pequenos crustáceos que são uma família da ordem o viram tatuzinhos e baratas.

aselo
Eu ASELO: crustáceo da família da aselidos, até 14 mm. comprimento, que vive em rios e lagoas.

asena
ASA: Na mitologia turca, uma das dez crianças paridas por uma mulher, lobo mítico.

aseng
ASENG: Madeira de w. África usado em polpa de papel e madeira compensada.

aser
ASER: um dos filhos de Jacó.

aser
Asher: A antigos romanos máquina de guerra.

asestar
NEGÓCIO: Salamanca, levar gado.

asélidos
Aselidos: Pequenos crustáceos que são uma família da ordem os isópodes ou sowbugs.

asfixie
Asfixia: na República Dominicana, uma paixão muito forte de pessoa.

asgar
EULER. Barbárie por agarrar, tomar.

asgaya
ASGAYA: em abundância, em grande quantidade.

ash
ASH: Em México, ojite, frutos globosos do moraceae.

ashe
Ashe: Condado dos Estados Unidos. UU. , na Carolina do Norte. -(Ashe com uma letra maiuscula).

ashenté
ASHENTE: Que planta em Chiapas é comido como serralha.

ashiko
ASHIKO: música instrumento de percussão que tem forma de cone truncado com uma membrana na parte mais larga
do cone.

ashimagari
KAKAKI: Trompete metálico de 3 a 4 m. Há muito tempo, usado na música tradicional africana, do Chade, Burquina
Faso, Níger e Nigéria.

ashisarre
ASHISARRE: No México, eu guisado de torrado, moído e misturado na água e semente de abóbora.

ashley
ASHLEY: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

ashnan
ASHNAN: Na mitologia suméria, deusa do grão, criado por Anunnaki para facilitar o alimento para a humanidade.

asia
ÁSIA; Asteroide número 67 da série.

asida
GRABBED: Prato árabe que consiste em um pedaço de massa de farinha de trigo cozido, semelhante ao mingau.

asidera
PUNHO: nome que dá no rio da prata para o pegual.-

asilo
ASILO: Zoophagous inseto Diptera.

asimao
ASIMAO: Arbusto selvagem das ilhas das Filipinas, da família da ramneas-

asimina
ASIMINA: Planta conhecida comumente como a cana de açúcar da Flórida.

asio

ASIO: Um género de aves estrigiformes da família Strigidae, cujas espécies estão distribuídos em todos os continentes,
exceto Antártida e Austrália.

asis
ASIS: Trama de puro linho regular e muito grossa ideal para colchas, toalhas, almofadas e coberturas de tecido.

asisita
Asisita: Oxi. cloreto de chumbo com ânions adicionais de sílica e estrutura molecular em folhas de oxicluro que
cristaliza-se na tetragonal dipiramidal sistema e ditétragonal.

aske
ASKE: O primeiro homem de acordo com a mitologia nórdica, morto pelos três filhos de Bor.

asmara
ASMARA: Eritreia na cidade capital de Maekel região.

asnaucho
ASNAUCHO: No Peru, pimentão, pequena e aromática.

asnea
ASNEA: Como para os agregados e líquidos, usado na cidade francesa de Leon.

asocar
ASOCAR: retenção de um cabo, aparelhamento, folha ou cordame de um navio.

asoda
ASODA: Epíteto aplicado por Galeno para febre acompanhada de grande desconforto e ansiedade, náusea.

asolapa
ASOLAPA: Verbo conjugação forma asolapar. ASOLAPAR: Coloque uma telha, cerâmica, etc. na otram que só cobre
a parte dela.

asomo
Dica: na República Dominicana, espírito ou mortos.

ason
Um FILHO: Rio em Cantábria, também chamado de Brown.

asop
ÄSOP: Na mitologia grega, Deus do rio, filho de oceano e Tétis.

asopao

SOPA: Em Puerto Rico e vulgarmente, costure fácil obter ou alcançar.

asopao
SOPA: em Porto Rico e vulgarmente, prato de arroz com diferentes ingredientes e o caldo da panela em que cozinhou.

asor
ASOR: Instrumento Hebraico que é jogado com uma caneta.

asorra
ASORRA: Reta trompete usado pelos hebreus.

asoru
ASORU: Na América, palo santo.

aspa
LÂMINA: em heráldica, sotuer.

aspalasomía
Aspalasomia: Monstruosidade caracteriza-se por uma eventração na linha média ou lado do corpo.

aspalax
Aspalax: Gênero de mamíferos, roedores da família aspalacidos.

aspalácidos
Aspalacidos: Família de roedores, cujo tipo é o aspalax.

asparrena
ASPÁRRENA: Município espanhol na província de Álava.

aspasia
ASPÁSIA: Número de asteroide 409, da série.

aspasiolita
Aspasiolita: Variedade alterada de cordierite.

aspe
ASPE: Município espanhol na província de Alicante.

aspero
HARSH: Aspro, moeda turca.

asporina
ASPORINA: Asteroide o número 246, da série.

asquera
ASQUERA: Asteroide o número 214 da série.

assacu
ASSACU: Madeira a hura, da América Tropical, branco e macio, usado em carpintaria.

assagai
ASSAGAI: Madeira de alta densidade da África, utilizada em marcenaria, móveis e ferramentas.

asseque
ASSEQUE: Aldeia de Angola na província de Benguela.

assie
ASSIE: Madeira da África, utilizada na construção, marcenaria e mobiliário.

assore
ASSORE: Madeira de w. de África, também chamado de bastão de ferro, usado em pilares e vigas e o desenvolvimento
do metro de Paris.

assoxa
ASSOXA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

ast
AST: Mais conhecida como a deusa egípcia Ísis.

asta
1.-ASTA: desafectado curso de tijolos.<br>2-Polo: na pintura, pincel ou escova de manipular.<br>3.-ASTA: verguita
náutica, quando um galhardete é definido para suspendê-lo do topo de um mastro.<br>4.-asta: náutico, cada uma das
ramificações do navio peças variando de bloco para curvar e Severo.<br>5.-ASTA: náutico, superior a fim de um
mastelerillo.

astaco
ASTAKOS: lagostins.

astapa
ASTAPA: Antiga cidade Fenícia, atual Estepona.

astarté
Astarte: Número de asteroide 672, da série. -(Astarte with A. letra maiuscula).

aster
ÁSTER: Enforcado por ordem de Philip Archer.

aster
ÁSTER: Medida para líquidos utilizados na Holanda e Gande equivalente a 14 azumbres de Castela.

asteria
Astéria: Número de asteroide 658 da série. -( Asteria com A, capital ).

astérope
ASTEROPE: Asteroide o número 233, da série.

asthenes
Asthenes: Um género de aves passeriformes da família Furnariidae, que reúne inúmeras espécies se originou na
América do Sul.

asti
ASTI: Italiano de vinho do Piemonte.

astiba
Astiba: Na República Dominicana, um conjunto de sobreposição de caixas ou sacos.

astracanita
Astracanita: Sulfato de sódio e magnésio, fácil de encontrar em evaporitos de depósitos de sais oceânicos, depósitos
de Salt Lake e depósitos de nitratos em regiões áridas, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

astrapia
ASTRAPIA: Aves endêmicas do género da Nova Guiné, caracterizada pela sua plumagem de cauda longa e
iridescente.

astrágalo
ASTRÁGALO: Laço em forma de anel ao redor do eixo da coluna sob o tambor da capital.

astrea
ASTREA: Asteroide n º 5 da série.

astrea
ASTREA: na mitologia grega, deusa virgem que usava os raios de Zeus, em seus braços.

astrofillita
Astrophyllite: Inosilicates de potássio, ferro, sódio e titânio, frequentemente também com manganês, que cristaliza no
sistema triclínico e pinacoidal.

astrostato
ASTROSTATO: Uma ferramenta usada no passado, formada por uma lente móvel que foi utilizada para seguir qualquer
estrela no seu movimento aparente diurno, usando um aparelho de um relógio.

asuana
ASUANA: No Peru, navio para salvar o chicha.

asuero
Assuero: Cônjuge de rei persa de éster.

asuntar
ASUNTAR: Uruguai, pensar, refletir, argumentar.

asuntar
ASUNTAR: Uruguai, pensar, refletir, argumentar.

at
PT: Símbolo químico do astato.

at
PT: árvore nativa do Senegal, cuja fruta verde é de sabor agradável.

ata
ATA: no passado, até.

ata
ATA: Lona que obtém asneira na cabeça para levar um pouco de peso.

ata
ATA: nome genérico do jaras comum, em Espanha.

atabaque
ATABAQUE: Instrumento musical semelhante a um tambor de percussão de origem africana, também chamada de
atanabaque.

atabuznar
Atabuznar: na República Dominicana, colocar algo à força.

atacama
ATACAMA: Trincheira Oceanic.

atacama

ATACAMA: Deserto chileno.

atacante
ATACANTE: Cuba e coloquialmente, desconfortável, irritante.

atagallar
Atagallar: Em Cuba, trabalhando ativamente, atosigado por várias restrições.

atago
ATAGO: cidade do Peru no departamento de Cajamarca.

atairar
ATAIRAR: Molduras esculpidas nas placas de portas ou janelas.

atajal
ATAJAL: Que se escondia no que hoje é o frio, no Condado de Texas, sudoeste da cidade de San Antonio grupo
étnico.

atala
ATALA: Número de asteroide 152 da série.

atalanta
ATALANTA: Asteroide número 36, da série.

atalanta
ATALANTA: Na mitologia grega, heroína dedicado a Artemis e reconhecido por suas habilidades de caça e carreiras.

atalia
ATÁLIA: Rainha de Judá filha de Ahab de Israel e esposa de Jorão.

atalo
ÁTALO: Nome de vários reis de Pérgamo.

atamante
ATAMANTE: Filho de Éolo e rei de Tebas.

atamantis
ATAMANTIS: Asteroide número 230, da série.

atanor
ATANOR: Principal para a água.

atanor
ATANOR: Fogão portátil.

atañer
ATAÑER: Salamanca, parar ou manter um animal que enlouquece

atapar
ATAPAR: Aragão, sufocar, abafar, atordoar, achatamento.

atarjea
ATARJEA: Acequia ensino médio.

atarra
ATARRA; Abelha que faz fraldas nas árvores.

atastagonies
ATASTAGONIES: étnico extinto que viveu no sul do Texas.

atápacua
ATAPACUA: No México, salsa grosso feito de milho, chile, tomate e coentro. Também atapakua.

atbara
ATBARA: Rio da Etiópia e do Sudão, um afluente do Rio Nilo.

atche
ATCHÉ: Moeda de cobre turca cujo valor corresponde a 3 maravedis de velo.

ate
ATE: Asteroide número 111, da série.

ate
ATE: Doce de frutas de marmelo, com a consistência de massa, que é feita no México.

ate
ATE: filho de Zeus.

atear
LACRIMOGÊNIO: no passado, volta, Stoke.

atelornis
ATELORNIS: Coraciformes pássaro gênero, endémico de Madagáscar.

atereba
ATEREBA; Costa Rica e Brasil madeira utilizada na construção naval e pesada.

atero
Eu ATERO: Wasteland, abandonou a terra.

atero
Eu ATERO: operador responsável para o transporte de água e comida para a fundição em Minas fábricas de Linares.

ateroma
ATEROMA: Cisto sebáceo.

ateruro
ATERURO: Mamífero pertencente à subfamília do histininos.

atesmia
Atesmia: Falta de leis reguladoras.

athalia
ATHALIA: Asteroide o número 515, da série.

athanasia
Athanasia: Número de asteroide 730, da série. -(Athanasia com uma letra maiuscula).

athene
Athene: Gênero de aves estrigiformes da família de corujas que são encontrados em todas as regiões, exceto a África
subsahariana, Antártica e Austrália.

athor
ATHOR: Asteroide o número 161, da série.

athos
ATHOS: Um dos três mosqueteiros.

ati
ATI: Gaivota da América do Sul, com a ponta das asas pretas e cabeça, pico desenvolvido e pequena cauda de lacuna.

aticurga
ATICURGA: Porta anteriormente, cuja média de limiar maior que o limiar,

atijara
ATUJARA: em recompensa de desuso, merced.

atil
ITIL: Puxar qualquer material usado para ligar.

atil
ITIL: município do México, no estado de Sonora.

atimbrón
Atimbron: Bisel que os ângulos agudos maiores tem, de longe, a sétima parte da circunferência.

atimo
Atimo: Gênero de insetos da ordem dos besouros, uma subordem do pentamers.

atir
Asier: Mês egípcio, correspondente ao mês de novembro.

atis
ATIS: Grego pastor amado por Cybele.

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

atiyi
ATIYI: Madeira de Tanzânia e Moçambique, jacarandá-africano, usada para instrumentos musicais.

atlapetes
Atlapetes: Um género de aves passeriformes da família Passerellidae, cujos membros vivem no México, América
Central e América do Sul.

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

atlauilome
ATLAUILOME: No México, grés tigela para transportar água.

atlixtac
ATLIXTAC: Município do México, no estado de Guerrero

ato
ATO: Fruto da Anona escamosa.

atochar
ATOCHAR: na Extremadura, limpe as silvas e ervas daninhas.

atocinar
ATOCINAR: Figurativo e familiarmente, assassinar ou matar um alevosamente.

atocle
ATOCLE: No México, terra úmida e fértil.

atogbo
ATOGBO: madeira dos W. da África usadas em estruturas, mobiliário, marcenarias e folheados.

atol
ATOL: Em Honduras, um tipo de mingau dissolvido em água ou leite.

atol
ATOL: No México, bebida bebida quente farinha de milho.

atole
ATOLE: No México, bebida bebida quente farinha de milho.

atole de amaranto
ATOLE de amaranto: no México, a preparação com sementes de amaranto, torrado e moído, como uma farinha, que é
misturada com água ou leite, adoçado com açúcar mascavo ou açúcar e às vezes contém canela.

atoll
Atol: recifes de corais.

atollar
LAMA: Em Costa Rica, bater, ficar em um emaranhado.

atolocates
ATOLOCATES: No México, genéricos, recebendo os axolotes, rãs e sapos em larval nome artístico.

atolxuco
ATOLXUCO: No México, azeda mingau.

aton
ATON: Deus egípcio da força vital.

atopia
ATOPIA: na medicina, anormais de reação de hipersensibilidade a alérgenos diferentes.

atossa
Atossa: Número de asteroide 810, da série. -(Atossa com uma letra maiuscula).

atotope
ATOTOPE: No México, jinicuil, cuajinicuil, frutas em forma de cápsula.

atoyar
ATOYAR: na Costa Rica: tranca, senhorita.

atrabanco
Atrabanco: na República Dominicana, pessoa, animal ou soca que eles não servem para nada.

atrahasis
ATRAHASIS: Termo acádio que dá seu nome a um manuscrito datado e assinado pelo nome do copista oficial-aya.

atronar
RUGIDO DO TROVÃO; Mate um touro, batendo para machucá-lo derrubado no meio do colo do útero, sendo
convertido.

attagis
Attagis: Gênero de pássaro composto de duas espécies da família aves distribuído no oeste e sul da América do Sul.

atthis
Atthis: Género de aves da subfamília da troquilinos, pássaros nativos do Sul dos Estados Unidos. EUA, México e
América Central.

atticora
Atticora: Um género de aves passeriformes da família Hirundinidae, cujos membros pertencem à América.

attieke
ATTIEKE: Acompanhamento feito com mandioca, que faz parte da culinária da costa do Marfim.

attila
Átila: Um género de aves passeriformes da família Tyrannidae, composto por espécies nativas da América tropical.

atto
ATTO: Um gênero de aranhas da família da attidos.

atua
ATUA: Moeda de cobre das Índias.

atuar
ATUAR: Tutear anteriormente.

atui

Tui: Madeira da África Tropical, usado na construção naval.

atutia
ZINCO: Anteriormente, hydragenum, mercúrio.

auaba
AUABA: Cocoinea de palma, indígena, da costa oeste da África, também chamado avora e aaboro.

auan
Célia: Árvore de Cuba e na América Central, também chamado de "pinho masculino".

aucrate
AUCRATE: Asteroide número 247, série.

aucuba
AUCUBA: Arbusto nome vulgar do Japão.

augea
Augea: Botânicos género botânico da família do zygophyllacae cuja única espécie é nativa da África do Sul.

augelita
AUGELITE: minério da classe 8 desses fosfatos minerais, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

augusta
AUGUSTA: Asteroide o número 254, da série.

augusto
AUGUSTO: Moeda de ouro da Saxônia igual a 14 libras tornesas e 56 reales de vellón.

aula
Sala de aula: Cidade de Angola na província de Benguela.

aulacorhynchus
Aulacorhynchus: Gênero de aves piciformes, família Ramphastidae, que inclui uma série de pequenas tucanos.

aullama
Aullama: na República Dominicana, uma expressão que indica a futilidade de esperar por boas ações que é mal por
natureza.

aun
MESMO: Unguiculado mamífero da Guiné.

aunche
Aunche: Na Colômbia, resíduo, algo farelo.

aurarra
AURARRA: No México, beldroega, planta herbácea.

aurato
AURATO: sal formado pelo óxido Auric e uma base.

auravictrix
Auravictrix: Asteroide número 700, da série. -(Auravictrix with A. letra maiuscula). PS: por engano está contido em um
anterior significado mau nome e número. -O correto é n º 700 AURAVICTRIX.

aurelia
AURELIA: Número de asteroide 419, da série.

auricalcita
Aurichalcite: Carbonato básico hidratado de zinco e cobre que cristaliza no sistema monoclínico.

auricúprido
Auricuprido: Liga metálica de cobre e ouro que pode levar como impurezas prata ou paládio, que cristaliza no sistema
isométrico e hexoctaedrico.

aurora
AURORA: Asteroide o número 94 da série.

aurora
AURORA: Bebida composta de leite de amêndoas e canela.

aurorita
Parakaleos: Hidro manganês prata óxido cálcio, que cristaliza classe piramidal trigonal no sistema.

aurrusco
AURRUSCO: Em Múrcia, vento muito penetrante.

ausa
AUSA: Nome Vic romano. 40 41 município de Barcelona;

ausonia
AUSONIA: asteroide número 63, da série.

austinita

Austinite: Arseniato de cálcio e zinco que cristaliza no sistema ortorrômbico e disfenoidal.

austria
1.-Áustria: asteroide número 136, da série.<br>2.-Áustria: Europa Central, o Estado-membro da União Europeia, cuja
capital é Viena.

autauga
AUTAUGA: Condado dos Estados Unidos, no Alabama.

autoarpa
HARPA: Música originário instrumento cordofone de EUA

automolus
FOLHAGEM: Um género de aves passeriformes da família Furnariidae, composto por espécies nativas do Brasil,
distribuídas do México ao nordeste da Argentina, conhecida como ticoticos.

autorrealización
AUTO-REALIZAÇÃO. -Eficaz concretização dos objectivos por si mesmo.

autunita
Autunita: É um mineral formado nas zonas de oxidação de corpos de urânio, que é considerado um mineral secundário
e, portanto, um óxido de urânio, que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

auxo
AUXO: Na mitologia grega, uma das horas, filha de Zeus e Têmis.

aún
AINDA: Advérbio de tempo.

avalerion
AVALERION: Pássaro mitológico, maior do que a águia, que morava perto dos rios Hidaspes e Indus.

avalón
AVALÓN: Lendas ilha mítica de celta.

aveinte
AVEINTE: Município espanhol na província de Ávila.

avelina
AVELINA: Fruto de uma espécie de Hazel, roxo shell.

avellaneda

AVELLANEDA: Município espanhol na província de Ávila.

avenina
Av.: Análoga à substância legumin.

averano
Averano: Aves do Brasil, carúncula carnosa, bico, asas e pés de comprimento.

averío
Reservado (a): Aragão, besta de carga e trabalho.

averroa
Averroa: Árvore Medicinal nas Filipinas.

avertín
Avertin: Tipo de melancolia e mania vertiginosa.

avery
Avery: Condado dos Estados Unidos. UU. , na Carolina do Norte. -(Avery com uma letra maiuscula).

aves
Aves: no passado, mal.

avestruz
Avestruz: Figurado e familiar, alguém estúpido, ignorante.

aviceda
Pacífico: Gênero de accipitriformes pássaros habitando Austrália, sul da Ásia e África; Eles possuem penas crista e
dois recortes que se parecem com os dentes na borda da mandíbula superior do pico.

avicena
Avicena: filósofo e médico da antiga Pérsia.

avieno
AVIENO: Poeta de Rufus Festus, latim S. IV.

avilés
AVILÉS: Município espanhol nas Astúrias.

avinienda
AVINIENDA: Mulher parte de um tronco de montagem.

avodire
AVODIRE: madeira da costa do Marfim e de Gana muito usada em carpintaria e decoração interior.

avogadrita
Avogadrita: Fluoreto anidro potássio e boro impureza de césio, que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

avogalla
Avogalla: Excrescência produzida em algumas plantas por certas picadas de insetos.

aw
AW: Deus egípcio que era o sol no momento de descer para o hemisfério inferior, após ter iluminado a terra.

awamori
Alcoólica do Japão, nativa de Okinawa AWAMORI e exclusivo: bebida, feita com arroz e por destilação.

awaruita
Awaruite: Natural liga de ferro e níquel, com impurezas de cobalto, cobre, enxofre, fósforo ou silicone, que cristaliza no
sistema isométrico e hexaoctaedrico.

awá
Awa: Aldeia indígena vivendo em ambos os lados da fronteira entre Colômbia e Equador na floresta muito úmida das
encostas ocidentais dos Andes.

awen
AWEN: Na mitologia celta, é o espírito inspirado.

ax
AX: No México, ash, ojite, fruto da moraceae.

axamentos
AXAMENTOS: Hinos cantados em procissões os sacerdotes sálios.

axanto
AXANTO: Planta das ilhas da sonda.

axayacatl
AXAYÁCATL: No México, ahuautle, ovos de insetos.

axia
AXIA: Arbusto de Conchinchina da família dos nictagineas, cuja casca é usada como um sudorífero.

axial

AXIAL: Em México, toupeira de usuário.

axinea
Axinea: Planta do Peru.

axinuro
Axinuro: peixe< acantopterigio de Nueva Guinea . acantopterigio="" de="" nueva="" guinea="" .=""></ acantopterigio de
Nueva Guinea . >

axiranto
Axiranto: Planta do Equador.

axirio
Axirio: Planta das Antilhas, chamada pelos nativos do país, corda de violino.

axirnaco
Axirnaco: Tumor de pálpebra superior.

axiropapo
Axiropapo: É um género botânico pertencente à família.

axis
Eixo: Mamífero do gênero dos cervos.

axo
AXO; Na América, um pedaço quadrado de tecido de lã, a principal parte do vestido feminino, entre os povos indígenas
do Peru.

axoxoco
AXOXOCO: No México, planta selvagem, cujas folhas são usadas para preparar o sinal verde.

axtucos
Axtucos: Tribo do Sul do Marrocos.

axum
AXUM: Antigo Reino cristão da África do nordeste.

axur
AXUR: Em Marrocos, alajor, tributo.

axura
AXURA: Em Marrocos, Páscoa, especialmente a festa religiosa que se celebra o mês do dia do 10del de recheb.

ay
AY: Penúltima faraó da dinastia egípcia 18.

aya
AYA: Árvore de madeira branca de Argentina.

ayacachtli
Ayacachtli: Usado pelo antigos Astecas chocalho de terracota.

ayacaste
AYACASTE: Em Honduras, planta combina.

ayacote
AYACOTE: No México, espécie de espessura de feijão.

ayahuasca
AYAHUASCA: Plantas narcóticas, tomado em infusão intoxica e produz visões fantásticas.

ayala
AYALA: Município espanhol na província de Álava.

ayala
AYALA: Árvore das Molucas.

ayam
AYAM: Tradicional inverno Coreia chapéu usado por mulheres contra o frio.

ayamaca
AYAMACA: Lagarto Cayenne, carne comestível.

ayan
AYAN: Otomano juiz que foi atribuído a defesa e o cuidado com a boa ordem da praça que viveu.

ayanque
Ayanque: Náutico, ele registra o principal que cruza o racamento com o pau, árvore, esboço ou galo.

ayapamba
AYAPAMBA: Freguesia Rural do Equador, na província de El Oro e Cantão de Atahualpa.

ayapana
AYAPANA: Planta da Amazônia que é usada como uma infusão sudorífero.

ayar
Sérgio: Salvaguarda de crianças e cuidados para a sua educação e educação.

ayax
AJAX: Filho de Oileu, rei da Lócrida.

ayayero
AYAYERO, RA: No Peru, lisonjeiro.

aye
Sim: Rio da África, que desagua no Golfo da Guiné.

ayecahue
Ayecahue: No Chile, disse que é da pessoa ridiculamente vestida.

ayermado
Ayermado, da: desolado, deserto.

ayesa
Ayesa: Mahoma mulher que era casada.

ayesha
AYESHA: Rio localizado no leste da Etiópia.

ayir
AYIR: Marrocos comuna da província de Safi.

ayllu
AYLLU: Medida antiga de metal cujo peso era equivalente a 25 libras.

ayllu
AYLLU: Cada um dos grupos em que uma comunidade indígena, cujos componentes são geralmente de uma linhagem
é dividida.

ayllu
AYLLU: No Peru, mais redondo.

ayna
AYNA: Município espanhol na província de Albacete.

aynitu
Aynitu: Bush nas Molucas.

ayohxonotl
AYOHXONOTL: No México, cazahuate fungo, fungo parasita de árvores diferentes.

ayojatoli
AYOJATOLI: No México, purê de abóbora.

ayomole
AYOMOLE: No México, guisado preparado grossa de abóbora cozida pipiana.

ayopaya
Ayopaya (província): Província da Bolívia localizada no departamento de Cochabamba.

ayora
AYORA: Município espanhol na província de Valência.

ayoreo
AYOREO: Região boliviana de Chiquitos indígenas.

ayotl
ÁYOTL: Percussão de origem mesoamericana, consistindo de um casco de tartaruga que bate ou destruir com um
chifre cervo ou vara de madeira, também chamada de abóbora-instrumento

ayotli
AYOTLI: No México, abóbora.

ayous
AYOUSHEATING: Árvore grande floresta oeste africano.

ayoyote
AYOYOTE: No México, realgar, planta venenosa.

ayrampo
AYRAMPO: No Peru, árvore de frutos de um corante vermelho.

ayran
AYRAN: Bebida muito popular na Turquia, Armênia, Balcãs e Médio Oriente, feita de iogurte e água.

aythya
Aythya: Género de aves anseriformes da família dos patos de distribuição mundial, conhecido como jarros.

ayui
AYUÍ: Árvore genealógica do laurineas que cresce na Argentina, Bolívia e Paraguai.

ayun
AYUN: árvore das Molucas, de frutos semelhantes para as ameixas, comestíveis e usadas para tingir.

az
AZ: Anteriormente, esquadrão, conhecer pessoas.

az
AZ: Símbolo do nitrogênio.

azabache
JET: Ave insetívora de cinza escuro, com ventre branco e cabeça e asas negras

azabra
Azabra: Navio, luz, antiguidade, semelhante a uma prisão.

azache
AZACHE: a seda de pior qualidade.

azadaca
AZADACA: Moro de imposto a pagar para ovos e cabras.

azafrancillo
EMPRESA: Coloração de bulbo da família das Euphorbiaceae camotillo, resultando em uma forma de arbusto.

azagon
AZAGON: Modo de ir de cabras e ovelhas em uma linha ao longo dos caminhos.

azal
AZAL: Preto Português casta.

azan
AZAN: Rei de Arcádia antiga.

azana
AZAÑA: Salamanca, comércio da dona de casa.

azar
ALEATÓRIO: Primeira rodada voltado para a terra, com o arado.

azcapotzalco
AZCAPOTZALCO: Município do México, o estado da cidade do México.

azi
AZI: coalho de leite e vinagre para fazer o queijo.

azocador
AZOCADOR: no Equador, que aperta o palitinho do excesso do chapéu de jipijapa.

azogue
MERCÚRIO: Salamanca, mal-estar.

azolar
CARREGAR: Carpintaria, desbaste a madeira adze

azopardo
AZOPARDO: Chile rio que nasce no Lago Fagnano ou Cami e deságua no seio do Almirantado, parte do Estreito de
Magalhães, que separa a ilha do fogo do continente sul-americano.

azopardo
AZOPARDO: Cidade Argentina na província de Buenos Aires e Puan partido.

azopardo
AZOPARDO: João Batista. . . , Corsair Maltês e militar que lutaram a serviço da Holanda, Espanha e Argentina.
(1772 - 1848).

azor
AZOR: Anteriormente, parede, parede, tapia.

azores
Açores: Ilhas e uma região autónoma de Portugal no Oceano Atlântico.

azorin
AZORÍN: Pseudônimo de escritor espanhol José Martínez Ruíz.

azotacristos
AZOTACRISTOS: cardo com os folhetos do invólucro terminei em uma borda de pinnatiseptica.

azov
AZOV: mar interior entre a Ucrânia e a Rússia.

azoyú
AZOYÚ: Município do México, no estado de Guerrero.

azquiote

AZQUIOTE: No México, Liana que ocorre na região do Sul de Veracruz e é usado para a elaboração do popo.

azucarado
AÇÚCAR: tipo de barba que usava essas mulheres.

azucarero
Sugar BOWL: Pássaro escalada de países tropicais, corpo pequeno, cores lindas, pico longo, afiado e curvado, com
soldados do lado de fora os dedos, que alimenta de insetos, mel e sucos açucarados de plantas.

azucarito
Azucarito: Cuba dando o nome de uma família selvagem da árvore sapindaceas.

azukiarai
AZUKIARAI: Na mitologia japonesa, criatura peculiar, humanoide de formulário, que encontra-se ao longo de todos os
rios no Japão.

azul
Azul: No México, membro da força policial.

azul
Azul: Cor que corresponde os comprimentos de onda entre 430 e 490 nm, aproximadamente.

azulejo
Telha: Abelharuco, pássaro que persegue as abelhas.

azumagarse
Azumagar é: no Chile, ferrugem.

azupar
AZUPAR: Incitar os cães que atacarem uma pessoa ou um animal.

azusayumi
AZUSAYUMI: Arco musical japonês, feito de madeira catalpa, utilizada em rituais do Xintoísmo.

ácido algínico
Ácido algínico: substância orgânica de natureza ácida e consistência gelatinosa que é extraída de várias espécies de
algas.

ádito
Adito: Câmera especial e reservada em alguns templos pagãos.

ágata

Ágata: Número de asteroide 228, da série.

águila
ÁGUIA: moeda castelhana de ouro, cunhadas em Sicília pelo rei Fernando o católico, também chamado de excelente.

áleison
Aleison: Vaso para beber e fazer libações.

álimo
Crustáceo ALIMO_ dos mares de África, a Índia e New Holland.

ápoto
APOT, TA: Quem não bebe, que não Lula.

árbol
ÁRVORE: Corpo da camisa sem mangas.

átropos
ATROPOS: Asteroide número 273, da série.

áureo
AUREUS: Moeda de ouro da Roma antiga.

b
B: numérico sinal que valia 300 entre os romanos.

b
B: segunda das sete cartas do domingo.

b
B: símbolo químico boro.

ba
BA: Na mitologia egípcia, a própria alma.

ba
BA: químico de símbolo o bário.

ba-llaa
BA-LLAA: No México, quintonil, marrom-avermelhado e ereta erva anual com alternativo deixa peciolada.

baal
BAAL: O Deus dos fenícios.

baaltis
BAALTIS: na mitologia do Oriente Médio, divindade feminina que acompanhou a Baal.

baar
BAAR: Pesa que você usou em Malaca, China e os pontos de Índias Orientais, a espécie e bens preciosos.

baarda
BAARDA: pesa usados no Estreito de Malaca e na Índia Oriental que é equivalente a 450 quilos de quadro da França.

baat
BAAT: Moeda de prata do Sião que equivale a 7 reales de vellón.

baati
BAATI: Pão ázimo preparado em regiões desérticas do Rajastão, Malwa e Gujarat, o N. da Índia.

baau
Bao: Personificação da noite primordial na cosmogonia dos fenícios.

bab
BAB: Em Marrocos, porta ou desfiladeiro entre montanhas.

baba
BABA: Secreção viscosa de algumas plantas.

baba
BABA: Divindade Suméria.

bababuy
BABABUY: Ordem pássaro da parte norte da América do Sul.

babaero
BABAERO: nas Filipinas, mulherengo.

babahoyo
BABAHOYO: Rio West of Equador que une o rio Daule para dar origem ao rio Guayas.

babar
Barbosa: Em Salamanaca, babando.

babau
BABAU: Papanatas; homem ou rapaz de alguns escopos é a chacota da cidade.

babaus
BABAUS: nos Pirenéus Aragoneses, cencerrada aos viúvos com Provérbios a insultar.

babax
Babax: Um género de aves passeriformes da família Timaliidae, cujos constituintes vivem no sul da Ásia, China, Índia e
Burma.

babayita
BABAYITA: Indivíduo pertencente a uma ordem e dervixes turca.

babaza
LODO: Em Salamanca, orvalho sobre as pradarias, legumes, cereais, plantas, etc., especialmente quando esta é muito
abundante

babbar
BABBAR: Sumério Deus do sol.

babeffita
Babeffita: Bário anidro fosfato e berílio com fluoreto de ânions adicionais que cristaliza-se na tetragonal dipiramidal
sistema e ditétragonal.

babeque
BABEQUE: O nome daquela terra firme ou do Caribe deu os índios pacíficos.

babera
BABAERA: Aldeia de Angola na província de Benguela.

babesia
BABESIA: Protozoários que uma parasita o sangue de animais diferentes espécies e produz doenças como a febre de
gado do Texas.

babesia
BABESIA: Protozoários que uma parasita o sangue de animais diferentes espécies e produz doenças como a febre de
gado do Texas.

babeta
BABETA: Na Argentina e no Uruguai, conclusão do housewrap isolamento de tetos, paredes ou cargas perímetro
atende.

babi

BABI: Enguia do mar de Ambon.

babia
BABIA: Região de Leon.

babilla
ASFIXIAR: Espécie de Caimão-de-lunetas de América Central e do Sul.

babine
BABINE: Zaire feito das folhas da árvore de abacate de bebida alcoólica espumante.

babingtonita
BABINGTONITE: Inosilicates do grupo de piroxena; silicato de cálcio e ferro com impurezas, que cristaliza no sistema
triclínico.

babita
BABITA: Uma espécie de jacaré das bacias do Amazonas e do Orinoco, focinho largo.

babka
BABKA: doce bolo esponjoso feito com fermento, tradicional da Polônia, na semana Santa.

bablera
BABLERA: Nas Astúrias, arenal.

baboen
BABOEN: Nome de madeira Obtida de várias árvores americanas, cor ocre, usado para carpintaria luz.

babokerong
BABKERONG: Cidade da Indonésia na área de Lembata, província de East Nusa Tenggara.

babosa
Lesma: Ramos, peixe teleósteo com barbatanas espinhosas e bexiga natatória independente do aparelho digestivo.

