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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
das pessoas que nos seguem ao redor do mundo. Este e-book, portanto, nasceu com a intenção de prestar uma
pequena homenagem a todos os nossos colaboradores.
FEDE contribuiu para o dicionário com 20017 significados que aprovamos e recolhemos neste pequeno livro.
Esperamos que o leitor seja muito valioso e, se você achar útil ou quer fazer parte do projeto, não hesite em visitar
nosso site, teremos o maior prazer em recebê-lo.
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Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

belit
BÊLIT: Na mitologia suméria, deusa do destino, mãe do pecado.

belitrero
Belitrero: na Germânia, rufião que fraudes para o além.

bella
Bella: Asteroide número 695, da série. -(Bella b, maiuscula).

belladonina
BELLADONINA: Alcaloides de beladona.

bellerife
BELLERIFE: na Germânia, servo da justiça.

bellico
BELLICO: Variedade de aveia.

bellisima
BEAUTIFUL: Nome dado em Honduras para uma planta de flores bonitas, cultivadas nos jardins.

bellisima
BEAUTIFUL: Nome dado em Honduras para uma planta de flores bonitas, cultivadas nos jardins.

belloque
BELLOQUE: município aragonesa de quinto de Ebro, Rio galacho.

bellota
1.-bolota: fruta que a azinheira e o carvalho árvores congêneres.<br>2.-bolota: casulo de cravo, sem abrir.

bellotal
BELLOTAL; Local onde existem muitas bolotas.

bellotero
Bolota: azinheira onde porcos são iscados.

belluga
Belluga: na República Dominicana, bola, mármore.

belmontina

Belmontina: cera de Mineral.

belocrobatas
Belocrobatas: Eslavo espalhados pela região ocidental dos Cárpatos, a Polónia e a cidade de Santa Cruz.

beloculo
BELOCULO: Semelhante a uma pedra preciosa de olho.

beloculo
BELOCULO: Semelhante a uma pedra preciosa de olho.

belona
BELLONA: Deusa romana da guerra.

belona
BELLONA: Asteroide n º 28 da série.

belonarios
Belonarios; Nome pelo qual eram conhecidos os sacerdotes de Bellona, deusa da guerra.

belonesita
Belonesita: Mineral composto de molibdato de magnésia natural.

belonita
Belonita: Eu enxofre de bismuto, agulha-como a estrutura, que está localizado em quartzo auríferos da Sibéria.

belonogastro
Belonogastro: Bug vespido que vive no Porto Natal e é quase sempre em habitações humanas.

beloptéridos
Belopteridos: Grupo de moluscos fósseis.

belorta
Belorta: Vilorta do arado.

belos
Belos: Na mitologia grega, filho de Poseidon e Líbia.

belosépidos
Belosepidos: Grupo de moluscos cefalópodes fósseis.

belóculo
Beloculo: Semelhante a uma pedra preciosa de olho.

beltranear
Beltranear: Família, comporte-se ou falar tosca e descortês.

beluario
Beluario: Bestiário, que lutou com feras selvagens.

belulco
Belulco: Instrumento de cirurgia que é usado para extrair corpos estranhos entrando a carne.

belvedere
Miradouro: ponto de vista em cima de uma casa

bemba
BEMBA: Cidade de Angola na província do Bengo.

bemberria
Bemberria: na República Dominicana, figurativa e familiarmente, ir a festas.

bementita
Bementita: Silicato hidratado de manganês com impurezas de magnésio, ferro, zinco, alumínio ou cálcio, que cristaliza
no sistema monoclínico.

bementita
Bementita: Silicato hidratado de manganês com impurezas de magnésio, ferro, zinco, alumínio ou cálcio, que cristaliza
no sistema monoclínico.

bementita
Bementita: Silicato hidratado de manganês com impurezas de magnésio, ferro, zinco, alumínio ou cálcio, que cristaliza
no sistema monoclínico.

bena
BENA: nos Pirinéus Aragoneses, raiz de plantas e árvores.

benachin
BENACHIN: Prato Popular do oeste da África, especialmente em Nigéria e Gana, também chamado arroz jollof.

benahadux
BENAHADUX: Município espanhol da província de Almeria.

benasau
BENASAU: Município espanhol na província de Alicante.

bencelereno
BENCELERENO: Amorfo material resinoso que resulta do tratamento de álcool benzílico pelo ácido sulfúrico.

benceugenol
BENCEUGENOL: Éter benzoico do Eugenol.

bencidina
BENZIDINA: Base, fixando-se duas moléculas de um fenol ou uma amina, dando tetrazoicas de matéria corante.

bencilam
BENCILAM: Produto obtido, ao mesmo tempo como a bencilimida, pela ação da amônia sobre o benzílico.

bencilato
ÁCIDO: Sal resultante da combinação do ácido benzílico com uma base.

bencilimida
BENCILIMIDA: Um dos produtos obtidos pela ação da amônia sobre o benzílico.

benda
Benda: Número de asteroide 734 da série. -(Benda com B, em letras maiusculas).

bendequi
BENDEQUI: moeda de ouro de Marrocos equivalente a 42 real do velo.

bendir
BENDIR: Tambor do quadro tradicional no norte de África e especialmente em Marrocos.

beneficio de inventario
BENEFÍCIO de inventário: faculdade de direito que a lei concede para o herdeiro de aceitar uma herança sem ser
obrigado a pagar aos credores do falecido mais do que o montante do mesmo património, para o qual deseja fazer o
inventário do mesmo.

benejama
BENEJAMA: Município espanhol na província de Alicante.

benejúzar
BENEJÚZAR: Município espanhol na província de Alicante.

benferri

BENFERRI: Município espanhol na província de Alicante.

bengala
Bengala: Felino híbrido resultante de um cruzamento entre um gato doméstico e um leopardo.

bengo
Do BENGO: Na província Angola.

bengouma
BENGOUMA: Madeira de w. África baixa densidade, usado em contraplacado.

benguela
BENGUELA: Província Angola.

beniará
BENIARA: Município espanhol na província de Alicante.

beniarbeig
BENIARBEIG: Município espanhol na província de Alicante.

beniarrés
BENIARRÉS: Município espanhol na província de Alicante.

benichembla
BENICHEMBLA: Município espanhol na província de Alicante.

benidoleig
BENIDOLEIG: Município espanhol na província de Alicante.

benidorm
BENIDORM: Município espanhol na província de Alicante, de atração turística de grande.

benifallim
BENIFALLIM: Município espanhol na província de Alicante.

benifato
BENIFATO: Município espanhol na província de Alicante.

benijófar
BENIJÓFAR: Município espanhol na província de Alicante.

benilloba
BENILLOBA: Município espanhol na província de Alicante.

benillup
BENILLUP: Município espanhol na província de Alicante.

benimantell
BENIMANTELL: Município espanhol na província de Alicante.

benimarfull
BENIMARFULL: Município espanhol na província de Alicante.

benimasot
BENIMASOT: Município espanhol na província de Alicante.

benimeli
BENIMELI: Município espanhol na província de Alicante.

benincasa
Benincasa: Um género botânico pertencente à família Cucurbitaceae, originalmente da Índia de que há apenas uma
espécie.

benisa
BENISSA: Município espanhol na província de Alicante.

benitachel
BENITACHELL: Município espanhol na província de Alicante.

benitagla
BENITAGLA: Cathy município da província de Almeria.

benitoíta
Benitoíte: Silicato de bário e titânio que cristaliza-se na dipiramidal sistema e ditrigonal hexagonal.

benizalón
BENIZALÓN: Município espanhol da província de Almeria.

bennu
BENU: Pássaro mitológico do antigo Egito, associado com as inundações do Nilo, à morte e ao sol.

benstonita
Benstonita: Carbonato de bário anidro, cálcio e magnésio sem adicionais ânions, cristaliza no sistema trigonal e

pirâmide romboédrica.

bentarique
BENTARIQUE: Município espanhol da província de Almeria.

bento
BENTO: Comida simples, preparada para transportar, comum na ração de comida japonesa.

benton
BENTON: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

bentorita
Bentorita: Sulfato hidratado muito cálcio e cromo com ânions adicionais de hidroxila que cristaliza no sistema
hexagonal, bipiramidal dipiramidal.

beondegi
BEONDEGI: Crisálidas do bicho da seda, fervido ou cozido no vapor, que é tomado como um lanche na Coreia.

beoto
BEOTO: Na mitologia grega, filho de Poseidon e rei da Eólida a.

ber
BER: Árvore da Malásia.

bera
BERA: Primeiro Conde de Barcelona, após a Reconquista, no século IX.

bera
BERA: Pedaço de pão, cascas de quase todos.

bera
BERA: anel de ferro com que sujeitará o koz da foice para a alça.

bera
BERA: Pedaço de terra que é designado para trabalhar em um dia.

bera
BERA: Árvore na região de Vueltabajo, cuja madeira, muito iguais, dura e compactas, bastões são feitos.

berat
BERAT: Medição das estradas dos hebreus que era até uma milha.

beraunita
Beraunite: Mineral que provém da alteração do vivianite e é apresentado sob a forma de pequenos radiadolaminares e
exposta ao ar é alterada e se torna limonita. -Cristaliza no sistema monoclínico.

berberajo
BERBERAJO: Na Extremadura, mistura de farelo e frutas de caroço, para dar de comer aos porcos-los.

berbere
BERBERE: Mistura de especiarias nas culinárias da Etiópia e da Eritreia.

berbericia
Berbericia: Número de asteroide 776, da série. -(Berbericia com B, em letras maiusculas).

berbión
Berbion: Nas Astúrias, balaústre, longo e forte, que é removido ou colocar a bordo do caminhão, com um furo na
extremidade que está incorporado no pernilla. -Nas Astúrias, o carrinho para a vara de grama. -Nas Astúrias,
perpendicular madero para a caixa do caminhão para resistir a armadura.

berborita
Berborite: Berílio de borato hidratado com impureza do flúor, que cristaliza no sistema hexagonal ou trigonal.

berceo
BERCEO: Plantar grama muito semelhante à aveia muito abundante na Espanha em solos arenosos.

berceo
BERCEO: Município de La Rioja.

bercherote
BERCHEROTE: pesa mais usada no Império Russo que contém 400 libras do país.

bercoviz
BERCOVIZ: Peso que foi usado na Rússia e elevou-se a 10 puds.

berdascazo
BERDASCAZO: Município aragonesa de Quinto de Ebro, bateu.

berenjeno
CHANFRO: Pedaço de triangular ou trapezoidal, seção colocado dentro de um molde, para chanfrar a construção
resultante.

beret-seri
BOINA-SERI: na mitologia da antiga Mesopotâmia, deusa que notificar óbitos, obituários e os arquivos e registros do
submundo.

bergantina
Bergantine: Peculiar do Mediterrâneo e veleiro misto de jabeque e Brig.

bergantín
Brig: Na República Dominicana, bateu em um olho e deixou um círculo roxo.

bergantín-goleta
Brig: barco à vela de duas ou mais varas, com catraca equipada com velas de blocos e outros com caranguejos.

bergenita
Bergenita: Hidratado fosfato de uranilo do cálcio e do bário, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

bericidos
BERICIDOS: Família da subclasse dos peixes teleósteos.

berilonita
Berylonite: Fosfato de sódio anidro e berílio sem adicionais ânions, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

berja
BERJA: Município espanhol da província de Almeria.

berkeley
Berkeley: Número de asteroide 716, da série. -(Berkeley com B, em letras maiusculas).

berlina
SALOON: Quatro portas de carro.

berlingot
BERLINGOT: Açúcar, forma tetraédrica com listras cristalinas e opacas com sabor de caramelo.

berlinita
Berlinita: Fosfato anidro alumínio que cristaliza no sistema trigonal-trapezohedral.

bermejo
Bermejo, ja: na República Dominicana, magnífica.

bermuda
Bermudas: Cuba, muito Petite, colchada e permanente, que é usado para o ornamento em paisagismo e grama grama
planta.

bermuda
BERMUDAS: náutico. Vela triangular usada hoje em dia na maioria dos iates; também chamado de equipamento de

vela ou marconi.

bernardina
Bernardina: Número de asteroide 629, da série.

bernedo
BERNEDO: Município espanhol na província de Álava.

berol
BEROL: Espécies de plantas que ocorre nas zonas costeiras de Fuerteventura.

berolina
BEROLINA: Asteroide o número 422, da série.

berrantevilla
BERRANTEVILLA: Município espanhol na província de Álava.

berrán
Berran: Na República Dominicana, o nome dado tanto a uma prostituta como seu próprio amante.

berrendo
ANTILOCAPRA: Murcia, seda worm moreno ou que leva esta cor por doença.

berrendo
ANTILOCAPRA: Em Hinojosa de Duero, município de Salamanca, muito grosso cobertor caseiro feito de lã preta ou
avermelhada.

berrete
SCHLECHTEN: Bocera ou churrete que é ao redor da boca após ter comido ou algo bêbado.

berrinchito
Berrinchito: na República Dominicana, cheiro um pouco desagradável de uma pessoa.

berriondera
BERRIONDERA: Na Colômbia e comumente, raiva, veemência, raiva, ódio, raiva.

berris
BERRIS: Medição de estradas e vias usadas na Turquia que contém varas castelhana de 1995.

berrías
BERRIA: Bebida fermentada fazendo índios, dissolvendo a mandioca em água e adicionar mel. BERRIAS: Plural de
berria.

berrías
BERRIA: Piquenique e subsequente farra passaram um grupo de amigos, reunidos para uma celebração, com razão ou
sem ela. BERRIAS: Plural de berria.

berrías
BERRIA: Berrido, balido. BERRIAS: Plural de berria.

berrías
BERRIA: Ovelhas no cio. BERRIAS: Plural de berria.

berroci
BERROCI: Conselho de Navarra em Bernedo município.

berrugata
BERRUGATA: No México, o nome aplica-se a várias espécies de peixes do gênero Menticirrhus e Umbrina.

berta
BERTA: Número de asteroide 154, da série.

berthierina
BERTHIERINA: A classe dos filossilicatos minério; silicato de alumínio de ferro e alumínio com ânions adicionais de
hidroxila, que cristaliza no sistema monoclínico e domatico.

berthierita
Berthierite: Sulfoantimoniuro de ferro com impurezas de manganês, chumbo, cobre e prata que cristaliza no sistema
ortorrômbico e dipiramidal.

bertolda
BERTOLDA: Asteroide o número 420, da série.

bertrandita
Bertrandita: Silicato hidroxilado de berílio que cristaliza no sistema piramidal e Orthorhombic.

berzelianita
Berzelianita: Simples Seleneto de cobre com impurezas de prata e tálio, que cristaliza no sistema isométrico e
hexoctaedrico.

bes
BES: Anão Deus egípcio, espírito maligno e protetor das mulheres grávidas.

bes
BES: Peso de 8 onças de velhas.

besito
Beijo: Leite, açúcar, gemas e baunilha.

beslique
BESLIQUE: moeda de prata usada na Turquia, o que corresponde a 8 torneses de salário e 51 maravedis de velo.

beso
Beijo: Pão doce feito de dois meia esferas do tipo massa de bolo, Unidos com geleia e coberto com manteiga e açúcar
de confeiteiro.

bet
APOSTA: A segunda letra do alfabeto fenício e Hebraico.

beta
BETA: Em La Rioja, vertente do segmento; vertente da bainha de alguns legumes.

betafita
Betafite: Niobate e titanato de urânio complexo, que cristaliza no sistema isométrico e hexaoctaedral.

betina
BETINA: Asteroide o número 250, da série.

betoncio
BETONCIO: marsupial de mamífero da família da halmaturidos.

betume
Aplicação: na República Dominicana, uma coisa mal feita.

betún
BETUME: Nome dado em muitas partes do México para um merengue usado para decorar bolos.

beudantita
BEUDANTITE: Arseniato de minério classe de minerais de fosfato, alunita grupo; hidroxilados de arseniato de chumbo
e ferro sulfato de ânions adicionais, que cristaliza no sistema trigonal e hex.

beurre blanc
BEURRE BLANC: Molho obtido por redução de vinagre e chalotas e depois por emulsão de manteiga.

beurreck
BEURRECK: Turca rosquinha de queijo que é servido como aperitivo.

bezante

BEZANTE: Moeda que os imperadores cristãos do Oriente fez cunhar em Besancio.

bezo
BEZO: pequena moeda de cobre usado em Veneza.

bezón
BEZÓN: medição de líquidos, utilizada na Alemanha que contém 86 azumbres de Castela.

bélium
Belium: Moeda de prata antiga Marrocos.

bénincase
BENINCASE: Planta do East end da família Cucurbitaceae.

bénju ponju
BÉNJU PONJU: Em México, feijão, feijão.

bhatura
BHATOORA: Pão típico da culinária indiana, enquadrada dentro o pão frito.

bhelpuri
BHELPURI: Snack indiano feito de arroz, legumes e molho picante de tamarindo.

bhujia
BHUJIA: Indian panqueca de vegetal.

bi
BI: Símbolo químico do bismuto.

bia
BIA: Na mitologia grega, a personificação feminina da força e violência, filha de Pallas e Estige.

bianca
BIANCA: Asteroide o número 218, da série.

bianca
BIANCA: satélite de Urano.

bianqing
BIANQING: antigo instrumento musicais chinês composto por pedras planas em forma de L, que se penduram em uma
estrutura de madeira.

bias
PRECONCEITO: um dos sete sábios da Grécia.

biaxigui
BIAXIGUI: Guisado de carne de porco, preparado em um molho de tomate com chiles e bananas crioulas, típicas de
Tehuantepec em Oaxaca.

biazas
BIAZAS: Bizazas, alforjes de couro.

bibb
BIBB: Condado dos Estados Unidos, no Alabama.

bibi
BIBI: Em Porto Rico, garrafa.

bibí
Bibi: Planta semelhante à Lily, raiz bulbosa.

bica
BICA: Na Extremadura, mictório.

bicando
Eu BICANDO: aldeia de Angola, na província de Benguela.

bicha
Marlene: Em Palencia, diz, o Huron costumava caçar.

bicha
Marlene: na área montanhosa de Molina de Aragón, preparado, planta.

bicha
Marlene: Figura de animal fantástico com a metade superior de uma mulher e a parte inferior do peixe ou outro animal.

bicha
Marlene: no México, continha pequenas da mulher que, de ordinário, mantém um castiçal.

bichara
-Bichara: entre maometanos do Extremo Oriente, conversa que reuniões oficiais ou simplesmente informal.

bichará
Bichara: O Río de la Plata, lã grossa poncho ou incolor poncho pelo uso.

bichán
Bichan: na República Dominicana, que se orgulha de pronto ou mais tigre.

bichi
Antonio: Em México, caguamanta, soupy prato de Sonora.

bichicol
BICHICOL: No México, aguama, planta Stemless.

bidente
Wormwood: Desafectadas, ovelhas, RAM,

bidi
BIDI: Bidi, cigarro indiano.

bidon
TAMBOR: Medida para líquidos utilizados na França, constituído por uma espécie de grande jarro com bastões de
madeira e aros de ferro contém 5 azumbres de Castela.

biela
Biela: Bielda, forca de madeira.

bienamado
AMADO, DA: muito caro, muito caro.

bienservida
BIENSERVIDA: Município espanhol na província de Albacete.

bienservida
BIENSERVIDA: Município espanhol na província de Albacete.

bié
BIE: Província de Angola.

bifaz
DOUBLESIDED: Pré-histórico ferramenta lítica que foi usada para cortar, raspar, perfuração em outros materiais.

bigastro
COULSDON: Município espanhol na província de Alicante.

bigos
BIGOS: Prato polonês chamado também o caçador, feito com camadas alternadas de guisado cozido de carnes e

chucrute.

bigote
BIGODE: No México, croquete.

bigoteado
BIGOTEADO: no Chile e no álcool jargão, veio que encontra os restos excedentes de vários vasos de vinho deixado
por outras pessoas.

bigotera
CHOIL: Bússola de precisão.

biia
BIIA: No México, Mesquite, árvore leguminosa.

bijagua
Bijagua: na Costa Rica e El Salvador, família selvagem da planta marantacea.

bijon
Fernando: Tajuelo, buxo ou bolo de madeira usado pelos sapateiros para esmagar a base e as longarinas para
amarrar.

bijon
Fernando: terebintina, de pinheiro, espécie de borracha.

bijorria
Bijorria: na República Dominicana, dificuldade, calamidade.

bikini
: Atol de BIKINI das Ilhas Marshall.

bilan
BILAN: Árvore das Filipinas pertencente à família Euphorbiaceae.

bilenda
Bilenda: na República Dominicana, proveito, utilidade.

bilibris
BILIBRIS: Medida para agregados usados na Grécia e Roma que continha 2 quilos de trigo.

bilimbin
BILIMBIN: Árvore de fruto comestível que cresce nas Ilhas Filipinas.

bilinita
Bilinita: Muito hidratado Sulfato de ferro, sem adicionais ânions, que cristaliza no sistema monoclínico prismático.

bilkis
BILKIS: Número de asteroide 585, da série.

bilombi
BILOMBI: Africana, também chamada de madeira de Etimoe.

biltong
Carne SECA: Tipo de carne seca nativo para a cozinha sul-africana.

bilurias
COLONO: Cantábria, obter carvão, seco talos, dicas de milho, hastes, etc. que pode ser feita por uma pessoa na
cabeça ou os ombros.

bima
BIMA: Jesus disse ser a vaca fêmea fértil quando não chegou os três anos.

bimbas
BIMBAS: Aldeia de Angola na província de Benguela.

bimenes
Você BIMENES: Município espanhol nas Astúrias.

bin
BIN: Caldeu Deus da atmosfera.

binar
BINAR: disse de um padre, celebrar duas missas no mesmo dia.

binga
BINGA: Cidade de Angola na província de Benguela.

binge
COMPULSÃO: em algumas partes da Andaluzia, malformação por muda, Birgen. ( Virgem, que é o seu significado )
eles fazer.

binza
SEMENTES: Per diem ou prato de bacon, presunto, salsicha ou carne de porco carne fria que normalmente é
executado como um snack ou provisão de viagem.

binza
SEMENTES: Em Múrcia, semente do tomate ou da pimenta.

binzasara
BINZASARA: Percussão instrumento tradicional japonês.

biobibliografia
Bio: Biografia de um escritor com a enumeração de suas obras.

biol
BIOL: Botijo de madeira fornecida a partir de uma torneira de cana.

biomineralizacion
BIOMINERALIZAÇÃO: Precipitação de um mineral resultante do metabolismo de um organismo vivo, ou seja, de sua
atividade celular.

biopio
BIOPIO: Cidade de Angola na província de Benguela.

bipaco
BIPACO: Aldeia de Angola na província de Benguela.

biquir
BIQUIR: Peixe da família da polipteridos, carne comestível que vive no Rio Nilo e lagos da África Central,

birchermuësli
BIRCHERMÜESLI: Mistura de cereais, frutos secos e frutas frescas, que se molhar com leite e açúcar.

bireweck
BIREWECK: Prato alsaciano, também chamado de fruta-pão, feito com fermento perfumado, cristalizadas frutas e
frutos secos.

biriani
BIRIANI: Nas regiões do norte da placa de India de arroz aromatizado basmati, com açafrão, especiarias, passas e
nozes. Também byriani.

birigi
BIRIGI: madeira cubano, difícil, de vermelho de coração, muito usado em carpintaria.

birnessita
Birnessita: Vários óxido hidratado manganês com diferentes quantidades de cálcio, sódio e potássio e estrutura
molecular em folhas de octaedros, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

birnnesita
Birnnesita: Multiple hidratado óxido de manganês, com diferentes quantidades de cálcio, sódio e potássio, que cristaliza
no sistema monoclínico e prismático.

birnnesita
Birnnesita: Multiple hidratado óxido de manganês, com diferentes quantidades de cálcio, sódio e potássio, que cristaliza
no sistema monoclínico e prismático.

birnnesita
Birnnesita: Multiple hidratado óxido de manganês, com diferentes quantidades de cálcio, sódio e potássio, que cristaliza
no sistema monoclínico e prismático.

birotazo
Birotazo: Na República Dominicana, abuso, sofrendo.

birr
BIRR: Unidade monetária da Etiópia.

birra
CERVEJA: Longa e oval apêndice pendurado no pescoço do bode.

birria
BIRRIA: Churrasco de carne de cordeiro ou cabra principalmente aromatizado com especiarias e considerado um dos
pratos representativos de Jalisco e o menudo e polenta.

birují
BIRUJI: município de aragonês Quinto de Ebro, frio e seco.

biryani
BIRYANI: Prato de arroz da cozinha indiana e paquistanesa, feita de uma mistura de especiarias, arroz, carne, legumes
e iogurtes.

bisa
BISA: Na Catalunha, região espanhola, bonito, peixe-espada.

bisa
BISA: Moeda de medição e peso dos índios.

bisagra
DOBRADIÇA: Fenda ao longo de cada capa em sua união com a espinha, para facilitar a abertura de um livro.

bisalto
BISALTO: município aragonesa de quinto de Ebro, concurso ervilha com vagens.

bisbirinda
BISBIRINDO, DA: No México, animado, alegre.

bischofita
Bischofite: Cloreto e magnésio hexa-hidratado que cristaliza no sistema com impurezas no potássio, sódio, bromo,
boro, cálcio, silício, molibdênio, prata, zinco, ferro e cobre, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

biscôme
BISCOME: Pão típico de Lucerna.

bise
BISE: moeda de cobre usado em Sião equivalente a seis torneses de dinheiro.

bisento
Bisento: Arma de lança japonesa, derivada de enastados China Sables.

bismal
Seja!: corpo de pó azul.

bismita
Bismite: Óxido natural de bismuto.

bisoco
Eu bisoco: na República Dominicana, manco.

bisoides
Bisoides: Ordem de fungos.

bispo
BISPO: Cidade de Angola na província do Bengo.

bisque
SOPA: Coulis de frutos do mar com especiarias, aromatizado com vinho branco ou conhaque é adicionado ao creme,
serviu como um acionador de partida.

bissara
BISSARA: Purê de feijão amplamente utilizado na cozinha marroquina.

bisteot
Bisteot: Deus cultuado pelo nicaraguatecas dos tempos pré-colombianos.

bisti

BISTI: Moeda de prata pequena usada na Pérsia, com um valor de 2 cacobesques, equivalentes a 45 maravedis de
velo.

biston
Biston: Filho de Marte e de Calírroe (desambiguação).

bistre
Bistre: Um pouco de cor preparado com fuligem.

bistro
BISTRÔ: na França, pequeno estabelecimento onde servem refeições e bebidas a preços económico.

bit
BIT: Em Marrocos, sala construída com Adobe paredes e teto de madeira e palha.

bitaca
Bitaca: Árvore das espécies do bombaceas que está localizado na República Argentina.

bitaco
Bitaco: Neuroptero bug, Brown pela região superior e amarelo por baixo.

bitamo
BITAMO: Em Honduras, Bush euforbiaceo medicinal.

bitanhol
Bitanhol: Árvore selvagem das ilhas das Filipinas. Também bitanjol.

biti
Biti: Muito grande árvore do Malabar.

bitias
Bitias: Escitas encantou célèbres morais, cujo olhar, fascinante, resultou em morte ou o feitiço

bitón:
Biton: está escrito incorretamente e deve ser escrito como Biton era filho de ser o seu significado: Biton: na mitologia
grega, irmão de Cléobis, renomado por seu amor filial.

bitute
BITUTE: Em Colômbia e família, comida, comida. Também bituta.

biuas
BIUAS: Nome que ocorre nas Filipinas-um tipo de mangue.

biuces
BIUCES: No México, lugares de torresmos.

biwa
BIWA: Madeira japonês tradicional música e um pescoço curto com trastes alaúde instrumento.

bixbyíta
Bixbyite: Minério do óxido de manganês que cristalisa-se nas formas diploides isométricas sistema e classe.

bixi
BIXI: A mitologia figura china representado por uma tartaruga do dragão.

bizaá
BIZAA: No México, feijão.

bífidus
BIFIDUS: Amamentou nome público de determinadas bactérias do intestino de crianças.

bíforo
BIFORO: Janela dividido por uma coluna e encimado por um arco de meio ponto.

blaffen
GERAL: A moeda utilizada no eleitorado de Colónia equivalente a 4 torneses de salário.

blamuyser
BLAMUYSER: Moeda que estava em uso nos Países Baixos e ascendeu a 6 salários e 10 torneses de dinheiro.

blanc
BLANC: Imaginária moeda usada na Holanda para a contagem e a razão.

blanco
Branco: Piscamento de Rio do Sul do Texas, nos Estados Unidos, que nasceu no Condado de Floyd e drenos no Rio
salgado.

blanco
Branco: Rio o rio Ulúa de Honduras tributário.

blanco
Branco: Rio do Equador, que nasceu nas saias ocidental do vulcão Pichincha e águas férteis planícies da província de
Esmeraldas.

blanco

Branco: Condados e cidades dos EUA, no Texas.

blanco
Branco: Fora da África, localizada na fronteira entre a Mauritânia e o Saara Ocidental.

blanco
Branco: Em Múrcia, um tipo de salsicha.

blanco
Branco: Fim ou objeto são roteadas para o desejo ou a ação.

blanco
Branco: Fim ou objeto são roteadas para o desejo ou a ação.

blanco
Branco: Fim ou objeto são roteadas para o desejo ou a ação.

blanco
Branco: Parte do porco, que corresponde a barriga.

blanco
Branco: Espaço que é deixado nos escritos e vazio.

blanco
ALVO: Objeto localizado longe, praticar tiro com arco e tiro ao alvo ou para treinar a mira em média distâncias e, por
vezes, para ajustar o alcance das armas.

blanco
Branco: Mama de aves de capoeira.

blanco
Branco: moeda de cobre que decorreu em Espanha até o final do S. XV.

blanquet
R: moeda de lã que fugiu dos reinos de Navarra e Aragão.

blanquilla
Blanquilla: Doença nos enjaulado perdizes manifestada por excrementos de leitoso.

blanquillo
BLANQUILLO: Pequeno velo e moeda de prata usado no Reino de Fez e Marrocos.

blapso
BLAPSO: Inseto de Coleoptera saltando um odor muito fétido.

blarque
BLARQUE: Moeda de cobre pequena usada no equivalente a 14 velo maravedis Berna.

blas
BLAS: Em Segovia e figurativamente, cavalo de baixa estatura, geralmente usado no site real de San Ildefonso, para
excursões pelo terreno montanhoso.

blasart
BLASART: moeda de prata usada em Colónia, cujo valor é de 4 albos para o país.

blascomillán
BLASCOMILLÁN: Município espanhol na província de Ávila.

blascosancho
BLASCOSANCHO: Município espanhol na província de Ávila.

blatodeos
BLATODEOS: Ordem de insetos hemimetábolos paurometabolos de corpo achatado, conhecido como baratas, cutías
ou mais barato.

blápido
Blapido: Insetos do Brasil, completamente preto.

bleda
Bleda: Um género de aves passeriformes da família dos picnonotidos, cujos membros vivem na África Ocidental e
Central.

blinis
BLINIS: Farinha fina e outros ingredientes.

bloedita
BLÖDITE: Minério de classe 7 de sulfatos minerais que cristaliza no sistema monoclínico e prismático. Também
conhecido como astracanita.

blofe
Blofe: na República Dominicana, decepção, intimidação.

blois
BLOIS: Francês capital no departamento de Loir-et-Cher.

blount
BLOUNT: Condado dos Estados Unidos, no Alabama.

blythipicus
Blythipicus: Piciformes família do género de pássaros pica-paus.

bo
BO: Chá medicinal chinês.

bo
BO: Bastão longo usado como arma tradicional, corpo a corpo, que é usada nas artes marciais orientais e ocidentais.

bo
BO: Cidade e um distrito na província do Sul da Serra Leoa.

bo
BO: Grupo étnico originário nas Ilhas Andaman Indian.

bo
BO: Noruega Township na província de Nordland-município de Noruega em Telemarck província.

boabdil
BOABDIL: O último rei do Reino Nasrida de Granada.

boal
BOAL: Município espanhol na província das Astúrias.

boatiné
BOATINE: Estofamento de tecido recheado com pasta (ouate).

bobata
BOBATA: CAP, entrada ou petisco consistindo de ovo, azeite, pimenta e maionese,

bobo
BOBO: No México, o nome popular com que conhecidos, pelo menos, dois diferentes, onívoros, semelhantes do peixe
de água doce, suave.

bobotie
BOBOTIE: Prato típico da culinária sul-africana que consiste de carne picada, temperada, decorado com um ovo.

bocacaz
BOCACAZ: Abertura em uma barragem para a água para irrigação.

bocachico
BOCACHICO: Na Colômbia, mimosaceo árvore espinhosa.

bocado
Lanche: Veneno dado a alguém na comida.

bocado
Lanche: Parte do freio que entra na boca do Chivalry e é fixada ou mantida no lugar pela cabeça ou a cabeça.

bocal
BOCAL: medida usada em Portugal, Espanha e Itália e particularmente nos Estados Papais, para o vinho.

bocal
BOCAL: Aragão, represa, parede para armazenar água.

bocal
BOCAL: tanque de peixes.

bocear
BOCEAR: Bocezar, mover os lábios do cavalo.

bochaca
BOCHACA: Município aragonesa de Quinto de Ebro, malote.

boche
Boche: em Porto Rico, repreender, repreensão.

bochiga
BOCHIGA: bolha, bexiga cheia de humor aquoso, produzida por queimadura ou por outro motivo.

bochincha
BOCHINCHA: Em Burgos e Santander, bexiga.

bochinche
COMOÇÃO: Em México, armazém geral ou aparência pobre Tavern.

bochinche
COMOÇÃO: GOLE de água que preenche toda a cavidade da boca.

bocho
BOCHO: Na Nicarágua, buraco negro.

bocho
BOCHO: Na Nicarágua, fechado o caminhão de carga ferroviária.

bocho
BOCHO: Em Torrecilla de Cameros, NAP, sonolência na hora dos dias de cão.

bocho
BOCHO, CHA: Pollino Suckling.

bocho
BOCHO: Álava, Navarra e Vizcaya, boche, furo, poço.

bochornera
BOCHORNERA: Aragão, vergonha, problemas.

bocoio
BOCOIO: Cidade de Angola na província de Benguela.

bocol
BOCOL: No México, gordinha massa de milho misturada com banha sal e medula ou carne de porco, que é cozinhada
sobre a grelha.

boconazo
Boconazo, za: na República Dominicana, solta a língua.

boconear
Boconear: Na República Dominicana, cuspa por Fang.

boconerías
Boconerias: Na República Dominicana, bravatas, arrogância.

bocoyna
BOCOYNA: Município do México, no estado de Chihuahua.

bodigo
É PARA JÁ. Bolinho feito de flor de farinha, que é preciso para a Igreja como oferta.

bodoque
BODOQUE: no México, colisão.

bodoquera
BODOQUERA: Zarabatana, canato atirar caroços.

bodoquero
BODOQUERO: na Colômbia, w. Bush.

boe
BOE: Anteriormente, boi.

boe
BOE: Nome de um peixe indígena das ilhas Molucas.

boehmita
Boemita: Formar minério de oxihidróxidos de alumínio que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

boezuelo
BOEZUELO: Preterido, figura que representa um boi e que costumava atrair as perdizes e caçá-los.

bofalo
Bofalo: Curso de água periódica na costa do Marfim.

bofe
Luzes: em Porto Rico, uma coisa prontamente disponível.

bofeteo
Bofeteo: em Porto Rico e vulgarmente, comida, meios de subsistência.

bogarra
BOGARRA: Município espanhol na província de Albacete.

bohanes
Bohanes: Povos indígenas originários da América do Sul, alguns pertencentes ao núcleo dos yaros e outros um viés
dos charruas.

bohemia
BOHEMIA: Número de asteroide 371, da série.

bohlinia
Bohlinia: Número de asteroide 720 da série. -(Bohlinia with B. letra maiuscula).

bohoyo
BOHOYO: Município espanhol na província de Ávila.

boicot
BOICOTE: Exclusão de toda ação comercial ou social que é imposta a um cara.

boinder
BOINDER: Varanda coberta com vitrais, ou windows em três lados, deixando fora do prédio, a fim de criar espaço e luz
para um quarto interior.

boisico
Boisico: entre os camponeses, para proteger contra o mau-olhado amuleto.

boiso
BOISO: medida para os agregados usados em França.

boissonneaua
Boissonneaua: Gênero de apodiformes, da família das aves colibris.

boiza
BOIZA: Salamanca, cercada, terra de grande e médio de qualidade.

bojo
BOJO: Jesus disse que é a parte mais volumosa do tonel ou barril.

bojote
Bojote: na República Dominicana, abundância.

bojotico
Bojotico, ca: na República Dominicana, pessoa pequena e obesa.

bojón
GUACANASTE: No México, hormiguillo, árvore.

bokita
BOKITA: Minério muito raro; Vanadato hidratado de potássio, agitar e ferro.

bokix
BOKIX: No México, eu ensopado de milho cozido sem sal, moído e misturado com o chile, coentro e cebola. Também
boquix.

bola
BOLA: 1: no México, o fungo ternerilla simples. -2: no México, fungo veado chifre.

bolandero
BOLANDERO: No município aragoneses Quinto de Ebro, criança já está começando a mocear.

bolani

BOLANI: tipo de pão fino próprio do Afeganistão, que é o cozimento ou fritura com recheios de vegetal.

bolanosa
BOLANOSA: Bush México, da família dos compósitos.

bolborhynchus
Bolborhynchus: Género de aves da família psitacídeos Psitaciformes, originário da América Central e do Sul.

boleíta
Boleíta: Hidroxi-cloreto de potássio, prateado, chumbo e cobre, que cristaliza no sistema isométrico e hexoctaedrico.

boleko
BOLEKO: madeira dos W. da África usadas em estruturas, marcenaria e mobiliário.

boliburguesa
BOLIBURGUES, SA: Pertencente a boliburguesía. BOLIBURGUESÍA: Status Social, composto por proprietários de
pequenas empresas ou funcionários que escalaram apoiado chavism para se tornar milionários.

bolillo
BOLILLO: No México, salgado pão de trigo, de forma semelhante a um losango, com uma fenda no centro.

bolim
BOLIM: No México, grande Tamale, que é embrulhado em palha de milho e deixe cozinhar na panela.

bolina
BOLINA: Sonda marina.

boliviana
Bolívia: Asteroide o número 712, da série. -(Boliviano com B, em letras maiusculas).

bollao
Bollao: A cidade de Tarifa Cádis, disse que eram bebês quando eles comeram e são limpo, satisfeito e apanharam o
sonho.

bolligar
BOLLIGAR: Aragão, mover-se constantemente.

bollito misto
BOLLITO MISTO: Cozidos provenientes do centro da Itália.

bololo
BOLOLO: Na Colômbia, recipiente feito do fruto da cabaça.

bololo
BOLOLO: Disse de uma galinha, ela tem sem penas na cauda ou tê-los muito curto.

bolon
BOLON: Instrumento de cordas, o baixo, o som tradicional do Mali.

bolongita
BOLONGITA; Madeira escura Filipinas polonês vermelho, linda, usada em marcenaria.

bolonguera
BOLONGUERA: Aldeia de Angola na província de Benguela.

bolonino
BOLONINO: moeda de lã, usado em Bolonha, igual da bayoco de Roma.

bolsiar
BOLSIAR: Em Catamarca, rejeite reivindicações amar. BOLSIAR: Em Colômbia, tornando a relação sexual.

boltwoodita
Boltwoodita: Silicato hidratado de potássio e urânio com ânions hidroxila adicional, que cristaliza no sistema
monoclínico e esfenoidal.

bolulla
BOLULLA: Município espanhol na província de Alicante.

bolungu
BOLUNGU: Madeira de w. África, amplamente utilizado em trabalhos em madeira e piso em parquet.

bomanga
BOMANGA: madeira da África Central, de uso em carpintaria e marcenaria.

bombarda
BOMBARDE: Barco, Cruz, sem cofas, com um pau quase no centro e outro uma popa.

bombardeta
Bombardeta: Peça de artilharia do S. dia 15 e no final do primeiro.

bombera
Bombeiro: Em Cuba, sosera, falta de condição de pessoa de acuidade, dizendo a graça.

bombero
Bombeiro: Na Argentina, o inimigo do espião de campo.

bombero
Bombeiro: Canon de medidor de espessura e em geral recamarado servindo para atirar granadas usadas por fragatas e
corvetas da ponte.

bombi
BULBO: Cidade de Angola na província do Bengo.

bombillo
Lâmpada: em alguns países da América, lâmpada elétrica.

bombitos
BOMBITOS: Grupo de insetos Elasmopalpus, pulgão, cujo tipo é o Bumblebee.

bombo
Hype: Do barco arco achatado, contundente e superficial, que foi usada para carga ou viagens curtas.

bombus
BOMBUS: gênero de himenópteros da família Apidae que inclui espécies como a abelha e o zangão.

bombycilla
Bombycilla: Um género de aves da ordem passeriformes que habitam as florestas boreais da Eurásia e América do
Norte.

bomu
BOMU: Rio da África central, afluente do Rio Ubangi.

bonané
Bonane: Em algumas áreas da República Dominicana, dom faz dia de ano novo as crianças.

bonatú
Bonatu: No Haiti, um género de tecido de algodão apenas, azul, listas.

bonche
Grupo: na República Dominicana, festa, jarana, folia.

bondia
Bondia: Número de asteroide 767 da série. . (Bondia com B, maiuscula).

bondiola
BONDIOLA: Na Argentina, a carne de pescoço de porco.

bonete

BONNET: Município espanhol na província de Albacete.

bonga
BONGA: nas Filipinas, mistura de frutas de areca e folhas de bétele que eles munch.

bongo
Bongo: Membranophone instrumento composto de dois troncos de madeira afilados, um menor que o outro, ligados por
um sarrafo de madeira.

bongue
BONGUE: Aldeia de Angola na província do Bengo.

bonina
BONINA: Salamanca, pedaço pequeno cerâmica ou vidro, que as meninas jogar.

bonina
BONINA: camomila-catinga.

bononia
BONONIA: Número de asteroide 361, da série.

boo
BOO: cana de açúcar do Japão, ainda pouco conhecida.

boone
BOONE: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

booz
BOAZ: Cônjuge de personagem bíblico de Ruth e bisavô do rei David.

bopiridos
BOPIRIDOS: Família de crustáceos isópode com grandes diferenças de sexo, que vivem parasitas no corpo de outros
crustáceos marinhos.

bopiro
BOPIRO: gênero de crustáceos que dá nome à família, dando-lhes bopiridos.

boque
BLOCO: Aragão, cabra macho.

boqueburro
Boqueburro: na República Dominicana, idiota, tolo, papanatas.

boquilla
BOCAL: Entalhar que se abre para as peças de madeira para montar.

bora
BORA: Uma comunidade indígena da Colômbia.

boracita
Boracite: Magnésio Cloroborato, que cristaliza no sistema piramidal e Orthorhombic.

borbojita
Borbojita: na República Dominicana, bolha que aparece na língua.

borbon
Bourbon: Variedade de café.

borbosada
Borbosada; Na República Dominicana, vômitos de sangue.

bordar
BORDADO: Execute algo com arte e beleza.

borde
BORDA: Aragão, bastardo, eu selvagem.

bordo
CONSELHO: na América, elevação natural em uma terra não Rocky.

bordo
A BORDO: Na América, eu abrigo na verdade campos, gramados e estacas, para reter a água.

bordon
REFRÃO: Município de Teruel.

borek
BOREK: torta ou bolo presente na tradição culinária dos países que formavam o Império Otomano.

borlon
FOOTROPE: Linho e algodão, semelhante a cotonia.

borlones
BORLONES: Amaranto, a planta.

boro
BORO: Produto químico do elemento, escasso em semimetal da crosta terrestre, utilizado na fabricação do esmalte e
do vidro, como um catalisador na indústria nuclear e medicina.

boron
BORO: Surto das plantas.

boronda
BORONDA: 1: em La Alpujarra, variedade de seca feijão branco-2 cor: roxa ameixa.

borondo
BORONDO, DA: pessoa dupla e refeita.

borondo
BORONDO; 1: em La Alpujarra, inchados e esponjoso-2 pan: redondo, esférico-3: na Andaluzia, a música rolou-4: em
Málaga, anel carregando as redes envolventes-arrastantes para puxá-los.

borono
BORONO: Bando de sangue de porco e farinha de milho.

bororo
BORORO: Indígenas do Mato Grosso, no Brasil.

boros
BOROS: Inseto de Coleoptera que constitui uma família.

borra
EXCLUIR: Em Aragão, a bainha de haste.

borrega
Cordeiro: No México, enchilado fungo.

borreguito
Pele de carneiro: Fudge vidro misturado com suco de limão.

borreque
BORREQUE: No México, papayan, aperitivo de gourmet.

borrez
BORREZ: Em Hinojosa de Duero, município de Salamanca, animal magro com barriga enorme; ou seja, aplicável às
pessoas da mesma condição.

borrumbada
BORRUMBADA: Salamanca, absurdo.

borsch
Sopa de beterraba: Sopa de legumes com raízes de beterraba, que lhe conferem uma cor vermelha intensa, tradicional
na Ucrânia.

bosto
RECENTEMENTE: Em México, peixe embrulhado em folha de banana, como um tamale.

bostrychia
Olive: Gênero da família de aves pelecaniformes do tresquiornitidos que são distribuídos em toda a África
subsahariana.

bota
BOOT: Medida para líquidos, equivalentes a 516 lts.

bota
BOTAS: Calçado que cobre o pé e a perna.

botado
Lançado: Na República Dominicana e falar sobre o rio, cresceu.

botagancho
Botagancho: na República Dominicana, cabelo direto para fazer queda clipes ou grampos de cabelo.

botajo
BOTAJO: Aragão, Clapper, Ésquilo.

botana
LANCHE: cicatriz de uma ferida.

botarga
BOTARGA: Aragão, pessoa Dour e retraído.

botarse
Eliminados: na República Dominicana, localizado em um lugar ou mostrar atitude hostil ou aceitar um desafio.

botaurus
Botaurus: Gênero da família de aves pelecaniformes do ardeidas, conhecido como socós, que vivem em zonas
húmidas da Eurásia, América e Oceania.

botauzo
BOTAUZO: Wader, coletados de corpo, asas grandes e largas e plumagem amarelo avermelhado.

bote
BARCO: Cidade de Angola na província de Malanje.

bote
BARCO: Em Soria e coloquialmente, cabra macho, bastarda.

bote
BARCO: Dica que ocorre com o destino para os funcionários de um estabelecimento.

bote
BARCO: Em Cuba, pequena folha de tabaco, após o primeiro corte, usado para a picada.

bote
BARCO: barco menos sem cobertura.

botellita
Frasco: Na República Dominicana, doces ou doces em forma de garrafa com licor dentro.

botera
BOTERA: Dreno para a represa.

botera
BOTERA: Carraleja, inseto.

botero
BOTERO: na América, táxi naquela botea.

botet
BOTET: Instrumento ou chamariz pássaros pequenos usados na província espanhola da Catalunha.

botet
BOTET: Instrumento ou chamariz pássaros pequenos usados na região espanhola da Catalunha. ( Em vez da
província espanhola da Catalunha ).

boti
BOTI: Palo menos a tona.

botico
BOTICO: Santander, oídio do trigo.

