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pitón
Python: Aragão, pedra ou bola para o jogo nas fendas.

pitra
PITRA: No Chile, erupção cutânea.

pitraco
PITRACO: Na Andaluzia, piltrafa.

pituca
PITUCA: Na Bolívia, nome normalmente é dado para as Índias.

pituca
Posh: Na Argentina, porro, cigarro de maconha.

pituca
Posh: Na Argentina, porro, cigarro de maconha.

pius
Pio: na Costa Rica, de trás o corpo da galinha.

pixidio
PYXIDE: Tipo de fruto seco, syncarpous, similar da cápsula.

piza
Pizza: Em Equador, tunda, destruindo.

piza
Pizza: Faiança fina; cerâmica pintada.

pía
PIA: Aragão, cada uma das pilhas ou mídia em que mentir os barris nas adegas.

pípila
Pípila: No México, Turquia feminino.

placa
Placa: moeda espanhol velho.

placa cribosa

Placa de chapa; Em botânica, estrutura celular complexa, parte do floema da planta.

placentitis
PLACENTITE: em patologia, inflamação da placenta.

placer
PRAZER: Pesca de pérolas na costa da América.

plado
PLADO: Salamanca, prado.

planaria
PLANÁRIA: Verme não parasita de platelmintos pertencentes à ordem Seriata.

plancheíta
Plancheite: Silicato de cobre, hidroxiladas e hidratado, cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

planes
PLANOS: Município espanhol na província de Alicante.

plang
PLANG: Madeira de Burma e das Filipinas, usadas em marcenaria e estruturas.

planifolio
Planifolio: Este termo refere-se a árvores ou arbustos considerados folhosos para suas folhas em contraste com as
coníferas que possuem folhas estreitas, aciculares ou escaladas largas e planas.

planogameto
Planogameto: Em botânica são todos aqueles pares de gametas, em que pelo menos um dos dois tem a habilidade de
mover independentemente o gametângio.

plaqueta
Plaquetas: Moeda de prata em Bruxelas.

plasmado
CAPTURADO: Expresso, formada, conjunto, estampada, derramado, cristalizado, modelagem, refletido.

plastron
PLASTRÃO: gravata que cobre a frente da camisa.

plataneras
BANANA, RA: Pessoa que cultiva banana ou negocia com seus frutos. BANANA, RAS: Plural de banana.

plataneras
BANANA: Plantação de Banana, conjunto de bananas que crescem em um lugar. BANANA: Banana Plural.

platas
Medalhas de PRATA: Disse ser duas partes formando o shell.

platecarpus
PLATECARPUS: Marinha do monstro; aquático de lagarto extinto da família dos mosassauros, de atraso do período
Cretáceo.

plato
PRATO: tópico de fofoca.

platones
TIGELAS: Objeto onde as fatias de banana são colocadas pesá-los.

platón
PLATÃO: filósofo grego nascido em Atenas.

platón
PLATÃO: Furo quadrado e inferior inclinado, que é feito com a enxada, para plantar cana de açúcar.

platón
PLATÃO: Em América e familiarmente, fortuna.

plattnerita
Plattnerite: Simples óxido anidro chumbo, que cristaliza-se na tetragonal dipiramidal sistema e ditétragonal.

plauto
PLAUTO: Poeta cômico romano.

playera
T-shirt: Ar Popular andaluz.

plaza
Praça: Forno chão.

plántula
Mudas: Em botânica, estágio de desenvolvimento do esporófito que começa quando a semente quebra sua letargia e
germinar e termima quando o esporófito se desenvolve as primeiras folhas funcionais.

plectrocarpa

Plectrocarpa: Gênero de botânico de plantas com flor pertencente à família dos zygophyllacae

plena
Médio: Dança popular em Puerto Rico.

pleo
PLEO: prefixo que significa, " 34 abundantes;.

plesor
PLESOR: Pequenas e que costumava fazer percussão de martelo.

pletro
PLETRO: Medida grega que era equivalente a 100 pés.

pletrón
Pletron: Medição de estradas na Grécia.

plis
PLIs: Por favor (em inglês por favor)

ploceo
PLOCEO: Gênero de aves conebills, da família do tipo ploceidos.

pluma
Caneta: Cada uma das fichas que são levadas para o torno.

plumboagardita
Plumboagardita: Hidratado básico arseniato de cobre, chumbo e terras raras, que cristaliza no sistema hexagonal.

plumbogummita
Plumbogummite: Hidroxi-anidro fosfato de chumbo e alumínio que cristaliza no sistema trigonal e hex.

plumbopaladinita
Plumbopaladinita: Elementos nativos liga metálica como chumbo e Paládio com impurezas de prata. cobre, estanho,
bismuto e antimônio que cristaliza-se no hexagonal dipiramidal sistema e dihexaginal.

pluteo
Distintiva: eu abrigo móvel, equipada com três rodas, que costumava a sitiar cidades do exército romano. Também
chamado de pé de parede.

pluton
PLUTÃO: na mitologia romana, Deus do submundo e de la riqueza, também chamada de Hades.

pluton
PLUTÃO: Planeta anão nosso sistema solar, localizado abaixo da órbita de Netuno.

pluvisilva
Floresta tropical: Tipo de bioma que reúne clima tropical ou ecossistemas de floresta subtropical úmido e alguns climas
temperados.

po
PO: Rio da Itália, que nasceu em Monte Monviso e fluxos no mar Adriático.

po
PO: Símbolo químico do polônio.

poanas
POANAS: Município do México, no estado de Durango.

poas
POAS: Cantão e vulcão na Costa Rica na província de Alajuela.

poch
POCH: No México, ansioso.

pocha
POCHA: Perdiz-como o pássaro; Centenera.

pocha
POCHA: Jogo de cartas, que consiste em cada jogador adivinhar quantos truques obterá.

podarge
PODARGE: Na mitologia grega, uma das harpias, filha de Taumante e Electra.

podrella
PODRELLA: Corrente grossa que serve para envolver uma equipe de reforço para o caminhão.

poe
POE: Chiloé, chupeta, mas menor e coberto com uma fruta muito fina de pó como esbranquiçada.

poebrotherium
POEBROTHERIUM: Gênero extinto de camelos.

poi
POI: No Chile, creme feijão, feijão maduro, mas não seca ainda.

poinsett
POINSETT: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

pola
POLA: Na população de Astúrias, puebla.

pola
POLA: Na população de Astúrias, puebla.

pola
POLA: Cidade de Angola na província de Huíla.

pola
POLA: Em Navarra, baticola.

pola
POLA: Coloquialmente, cerveja.

pola
POLA: família, mariposa.

polaca
POLONÊS: No Chile, jaqueta.

polam
Polam: Medida utilizada em Madras.

polana
POLANA: Asteroide o número 142, da série.

polarita
Polarite: Paládio com liga metálica de metaloides bismuto e chumbo, com impurezas de platina e telúrio, que cristaliza
no sistema piramidal e Orthorhombic.

polca
Polca: Dança Popular apareceu na Boémia por volta de 1830.

polcar
Polonês: Dançar a polca.

poldingue
POLDINGUE: Um tipo de moeda usada na Moscóvia.

poldrac
Poldrac: Pequena moeda da Polônia.

polea
POLIA: Comida típica você andaluz, consistindo de uma variante do mingau, que era consumido nos anos difíceis.

polenta
POLENTA: farinha do alimento cozido originário do norte da Itália.

polibasita
Polibasite: Eu enxofre Antimoneto de cobre e prata com impurezas de ferro, que cristaliza no sistema monoclínico e
prismático e arsênico.

polidrupa
POLIDRUPA: Fruta em que diferentes carpelos são drupas que são inseridas no mesmo recipiente.

polihalita
Polyhalite: Sulfato de potássio, cálcio e magnésio que cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal hidratado.

polihimnia
POLIHIMNIA: Na mitologia grega, deusa que simboliza a poesia sagrada.

polihimnia
POLIHIMNIA: Asteroide o número 33 da série.

polilla
MARIPOSA: Aquilo que prejudica ou destrói algo insensivelmente.

polillas
MARIPOSA. -Ruína individual e prejudiciais. TRAÇA. -Pl. Mariposa.

polillas
MARIPOSA. -Na Extremadura, olive caruncho. TRAÇA. -Pl. Mariposa.

polillas
MARIPOSA. Mariposilla - noite de cor dourada, cujas larvas destrói os tecidos, especialmente de lã, nos quais ninhos.
TRAÇA. -Pl. Mariposa.

polillo
Polillo: No Equador, variedade de escorbuto.

polimito

Polimito, ta: Jesus disse que é multi-colorido tópicos tecidos vestuário ou tem muita trama.

polimnia
POLYHYMNIA: Musa da memória e imitando a arte.

polin
POLIN: Na Colômbia, Cuba e Panamá, travessa da estrada de ferro.

polinia
POLÍNIA:; Em orquídeas, massas de grãos de pólen.

poliquetos
POLIQUETAS: Ordem dos anelídeos vermes de subclasse da quetopodos, com a cabeça diferente, antenas, Cirrus e
brânquias, sexos separados e desenvolvimento por metamorfose.

politoca
Convênios: Jesus é feminino que suporta várias crianças ao mesmo tempo.

polixena
POLYXENA: Número de asteroide 595. da série.

polixo
POLIXO: Número de asteroide 308, da série.

polímata
POLÍMATA: Erudito, versado em assuntos diferentes.

polímita
Polimita: Gênero endêmico de cunha.

polk
POLK: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

pollo
FRANGO: Coloquialmente, mexer, escândalo.

polo
POLO: ponto de interesse que atrai a atenção ou o interesse.

polo
POLO: Cada um dos dois pontos onde o eixo de rotação corta um corpo esférico, especialmente a terra.

polo
POLO: Cada uma das duas extremidades opostas de um ímã-

polo
POLO: Cada um dos terminais de um circuito de bateria.

polola
POLOLA: No Chile e Equador, mulher coquete e impertinenete.

pololo
POLOLO: O marmelo flor que as crianças comem doces.

pololo
POLOLO: Em Chile, grande inseto, espécie de abelha, que vibra quando você voa.

polonesa
Polonês: música de composição que imita o verdadeiro ar de dança e canta polonês.

polonés
Polonês: Roupa para mulheres, um casaco curto, apertados na cintura e guarnecido com peles.

polop
POLOP: Município espanhol na província de Alicante.

polosmina
Polosmina: Medida para agregação do Império Russo.

poltina
Poltina: Moeda de prata de Rússia.

poltra
Poltra: No Chile, roupa de cama.

polucita
Polucita: Alumino-tectosilicato hidratado de césio, com impurezas de ferro, cálcio, rubídio e potássio, que cristaliza no
sistema isométrico e hexoctaedrico.

polupoltina
Polupoltina: Moeda de prata de Rússia.

polusca
Polusca: Pequena moeda de cobre na Rússia.

polybolos
Polybolos: Ballista da repetição da antiga Grécia.

pom
POM: Prato típico na culinária do Suriname.

poma
POMA: Planta labiada hortelã semelhantes.

poma
POMA: Vidro que queimam perfumes.

pomada
POMADA: Na Argentina, betume, líquido ou pastoso para calçado polonês.

pomona
POMONA: asteroide número 32, da série.

pomona
POMONA: Jardins romanos deusa, frutos e no outono.

pompeya
Pompeia: Número de asteroide 203, da série.

pona
PONA: East Palm de madeira fibrosa, usada na construção.

ponape
POHNPEI: Ilha das Carolinas, no Oceano Pacífico.

poncho
PONCHO, CHA: gentil, solta, slim, preguiçoso, negligente.

pondo
Pondo: Peso usado na Roma antiga.

ponerse farruco
Coloque é FARRUCO: por favor ser insolente ou arrogante.

ponerse las pilas
Colocar alguém é as pilhas: Dispose é empreender algo com poder e resolução.

ponga
Localização: Município espanhol na província das Astúrias.

pongo
PUT: cidade de Angola na província de Benguela.

pongolote
PONGOLOTE: Planta Bombacea no centro e sul do México é atribuída às propriedades medicinais.

ponzon
PONZON: No Chile, com um alfinete de bola, geralmente de prata, no final, usado por mulheres deviam girar ou
recolher vestidos e também como um ornamento.

poopó
POOPÓ: Lago de água salgada, no departamento de Oruro, na Bolívia, situada a área protegida do Sítio Ramsar.

pooti
POOTI: Madeira do é. A utilização na construção naval e cais é asiática.

pope
Papa: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

popiah
POPIAH: Comida, semelhante a um rolinho primavera comum nas ruas de Singapura e da Malásia.

popiah
POPIAH: Comida, semelhante a um rolinho primavera comum nas ruas de Singapura e da Malásia.

popina
GRAÇINHA10: estabelecimento público da Roma antiga, onde é servido vieram de diferentes qualidades e também
comida simples.

popocha
POPOCHA: Peixe de rio e lago, comum no lago de Chapala, da família da carpa.

popocha
POPOCHA: Em nome de uma espécie de Garça do México.

popurrí
Pot-pourri: Miscelânea de coisas diferentes, miscelânea.

poquil

POQUIL: Cidade do México, no município de Chilón em Chiapas.

porca
Porca: Medição agrimensoria usado na Roma antiga.

porcunos
PORCUNOS: Disse dos frutos, eles são ruins ou são dadas aos porcos.

porlieria
Porlieria: Planta género botânico da família zygophyllacae, nativa do México e do Chile.

poroma
Poroma: Excrescence originado por um calo da epiderme.

pororo
PORORO: Na Argentina, Uruguai e Paraguai, pipoca.

porosis
AZIA: na medicina, sentindo como queimadura. que sobe do estômago para a faringe, acompanhada de flatulência e
excreção de saliva clara.

porotico
POROTICO: Remédio que se destina a favorecer a União de ossos fraturados, através da formação de um calo.

poroto
FEIJÃO: Em Chile e coloquialmente, criança.

porpecita
PORPECITA: Ouro / liga de paládio. Também porpezita.

porpecita
PORPECITA: Ouro / liga de paládio. Também porpezita.

porpecita
PORPECITA: Ouro / liga de paládio. Também porpezita.

porra
PORRA: Espécie de churros, fruta, frigideira.

porrera
PORRERA: Erva nociva que vem com o pão.

porreto
PORRETO: Haste cebola verde.

porreto
PORRETO: Em Cantábria, variedade de algas.

porrima
PORRIMA: Na mitologia romana, um dos destinos.

porron
JARRO: abobrinha.

porron
JARRO: Jesus disse ser o navio andar pouco.

porron
JARRO: Um molho de alho.

porron
JARRO: Cebolinha, tamanho pequeno de cebola.

porrona
KIKI: Abóbora marranera.

porrona
KIKI: jarra de vidro.

porrona
KIKI: Jesus disse que é a crista do galo ou galinha que é mais gordo e menos alongada que correntes.

porrón
Zarro, at: coloquialmente, pragas, pachorrudo, leva-me.

porsiacaso
PORSIACASO: Em Venezuela e norte da Argentina, alforje ou saco pequeno em que viagens são disposições.

porta
PORTA: Veia muito espessa que transporta o sangue do intestino, baço, fígado.

portabusto
PORTABUSTO: No México e Nicarágua, sustento, vestuário interior feminino.

portal
PORTAL: boca do forno.

portal
PORTAL: Segovia, átrio da igreja.

portal
PORTAL: Nascimento, Bethlehem.

portal
PORTAL: As pessoas dos Estados Unidos, na Geórgia e no Condado de Bulloch.

portamorso
PORTAMORSO: Cinto, segurando as bordas do lanche da cavalaria.

portel
PORTEL: em algumas partes, portillo, estrada estreita entre duas alturas.

porthos
PORTHOS: Um dos três mosqueteiros.

portillo
PORTILLO: Mancha ou terra onde montanhistas de gado são caçadas.

portillo
PORTILLO: Entalhe, Nick, que é feito nas bordas das placas ou qualquer outro.

portillo
PORTILLO: Buraco faz chover e executar a terra.

portlandia
Portlandia: Número de asteroide 757 da série. -(Portlandia com um capital P).

portlandita
Portlandita: hidróxido de cálcio, que cristaliza no sistema trigonal, hexagonal e escalenoédrica.

porto
PORTO: Cidade de Angola na província do Bengo.

porton
Portal: no streaming Alcarria, parte de madeira entre o batente e a porta.

portuguesa
Português: Estado da Venezuela.

pos
POS: Desafectada, sobremesa.

pose
POSE: Gancho de pescar na areia.

posnjakita
POSNJAKITA: Minerais de sulfato minério; hidroxilado sulfato e cobre hidratado, que cristaliza no sistema monoclínico
e prismático.

posse
Grupo: Angola município na província do Bengo.

post
POST: depois de algo.

poston
Poston: Em Cantábria, colocar o pássaro ou peixe.

poston
Poston: Bala pequena levar para rifles de ar.

postular
APPLY: Propor um candidato para o cargo eletivo.

postura
POSIÇÃO: Em Salamanca, ração de alimentação que azedou o gado na manjedoura.

pota
POTA: Vértice do ângulo que formam os braços da âncora.

potado
POTADO: Em germania, bêbado, bêbado, bêbado.

potala
PalÃ ¡cio: Pessoa antipatica.

potarita
Potarita: Liga de paládio e mercúrio com impurezas de cobre, que cristaliza-se na tetragonal dipiramidal sistema e

ditétragonal.

pote
POTENCIÔMETRO: no país basco e Navarra, copo de vinho, que foi retomado em bares.

potero
POTER. Pretensioso.

potismo
POTISMO.-em Ciudad Rodrigo, Salamanca, despotismo.

poto
POTO: assento de minas, em que havia um oficial do rei.

poto
POTO: Primata estrepsirrino da família da lorisidos, também chamado um potto.

potoc
Potoc: Moeda de cobre de Rússia.

potorro
POTORRO: Em Alava, saleiro, recipiente de vidro ou ter sal.

potorros
POTORRO: Molusco ordinário. POTORROS: Plural de potorro.

potorros
POTORRO: Em Alava, saleiro, recipiente de vidro ou ter sal. POTORROS: Plural de potorro.

potos
POTO: Pequeno vaso para líquidos, feita de mate beber chicha, usado em algumas áreas da Peru.potos: Plural de
poto.

potra
POTRANCA: Em Honduras, jogo de futebol amigável e casual.

potrica
POTRICA: Salamanca, faísca saltando do fogo.

potrilla
POTRILLA: Abóbora, abobrinha.

potrilla
POTRILLA: Figurativo e familiarmente, velho segurando vegetação e infância.

potrillo
Colt: Aparelho a tomada ou o abate de suínos.

potrillo
POTRO: Na Andaluzia, mictório.

potro
Pônei: Pit que os apicultores abrir terreno para a divisão de colmeias.

pouakai
POUAKAI: na mitologia maori, ave monstruosa, que é capaz de carregar com as pessoas até seus ninhos nas
montanhas, onde está o come, também chamado de poukai.

poulo
CÔN: Pedaço de terras não cultivadas.

poveda
Poveda: Município espanhol na província de Ávila. -(Poveda com um capital P).

povedilla
POVEDILLA: Município espanhol na província de Albacete.

povondraíta
Povondraita: Ciclosilicato de sílica com adicionais de ânion borato e cátions de sódio, ferro e magnésio. Ele carrega
impurezas do potássio, alumínio, cobre, chumbo, estanho, vanádio, titânio e água. Cristaliza no sistema hexagonal ou
trigonal e ditrigonal dipiramidal.

powellita
Powellite: Molibdato anidro cálcio que cristaliza no sistema tetragonal e dipiramidal.

poza
Poza: Cobre na grande moeda de Mughal.

pozanco
Pozanco: Município espanhol na província de Ávila. -(Pozanco com um capital P).

pozo
BEM: Parte do porão de um navio verticalmente, correspondendo a cada escotilha.

pozo
BEM: Na Bolívia e Venezuela, um rio apropriado para casa de banho.

pozole
POZOLE: Cidade do México, no estado de Sinaloa e município de Rosario.

pozole
Sopa de milho: em Honduras, bebida feita de milho roxo e açúcar.

pozon
PISCINA: Veneno, ponzoña.

pozon
PISCINA: No asturiano, município de Llamoso lança caminhão.

pozuelo
POZUELO: Município espanhol na província de Albacete.

prabe
PRABE: Montanha da Suíça na Cordilheira dos Alpes Berneses.

prado
PRADO: Site agradável passeio em algumas populações a servir.

prairie
PRADARIA: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

pravia
PRAVIA: Município espanhol na província das Astúrias.

praxedis
PRAXEDIS: Asteroide o número 547, da série.

pre
PRE: Prefixo que significa, " 34 anteriormente.

prea
PREÁ: Nome brasileiro, ocorrendo nas regiões da Amazônia para o porquinho da Índia; também é dado o nome de
Isabela.

prebenda
Benefício: (como dizem que qualquer companheiro, v, é incorreto; está escrito com B). -Além do significado dado pelo

dicionário espanhol aberto, temos que também significa: dote piedosamente dada por uma Fundação para uma mulher
tomar status religioso ou casado, ou um estudante para seus estudos. P. D: indulgências de escritório: cada uma das
quatro sinecuras, doutorada, mestre, eleição e prisão.

preceptor
TUTOR, ORA: quem ensinou gramática Latina.

precocido
Pre-cozimento: Jesus disse que foi anteriormente objecto de um processo de cozimento e depois de seco comida que
não exige mais do que a adição de água para seu consumo.

predicación
PREGAÇÃO: em gramática, a semântica da relação que se estabelece entre um sujeito e um predicado.

pregabalina
PREGABALINA: Medicamento usado para aliviar a dor neuropática e também para tratar a fibromialgia.

prehnita
PREHNITA: Grupo de minerais silicatos, subgrupo filossilicatos; Aluminossilicato de cálcio e de alumínio que cristaliza
no sistema ortorrômbico.

prejeneto
PREJENETO: sentimento. (Também dizem PREJENOY).

presera
PRESERVADO: Em Salamanca, oco onde você coloca o pé para sair de um poço ou passar por cima de uma cerca.

presera
PRESERVADO: Em Salamanca, buracos na parede onde algo é armazenado.

prester
PRESTER: Anteriormente, furacão.

preta
Preta: Mitologias em budistas, hindus e jainistas, atormentado espírito, a alma do falecido.

pretibial
Pretibial: Isso é na parte da frente da tíbia.

pretil
PARAPEITO: Em Venezuela, poyo, banco de pedra.

pretoria
Pretória: Número de asteroide 790, da série. -(Pretoria com P, capital).

previco
No passado, feiticeiro, PREVICO_ sinistra.

preza
PREZA: na literatura sefardita, rápido, rápido. -

preziosa
PREZIOSA: Número de asteroide 529, série

priceíta
Priceita: Ino-pentaborate hidroxilados e hidratado de cálcio, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

primina
PRIMINA: Jesus disse que é da capa mais fora o ovo deles plantas fanerógamas.

primno
PRIMNO: Asteroide o número 261 da série.

princetonia
PRINCETONIA: Número de asteroide 508 da série.

pringao en españa
Perdedor: Vítima de um assalto, roubo, fraude ou embuste.

priostos
PRIOSTO: Na Colômbia, que faz ou pagar uma festa. PRIOSTOS: Plural de priosto.

prisma
PRISMA: Corpo geométrico formado por dois plana polígonos e igualdade chamado bases e por tantos paralelogramos
como faces têm cada base.

prisma
PRISMA: ponto de vista, perspectiva.

proaza
PROAZA: Município espanhol na província das Astúrias.

procamelus
PROCAMELUS: Gênero extinto de terrestre, herbívoro da família camelídeos.

procellariiformes
Procellariiformes: Ordem de aves pelágicas que comer ao ar livre, no oceano; todos eles com as narinas, as maxilas
com picos dobrados; com glândulas de dessalinização, pés palmados, plumagem preta ou cinza e longo, estreito asas.

proceres
Herói: Eminente, elevado, alto. Heroes: Plural de herói.

proclo
PROCLO: Filósofo neoplatônico da Grécia antiga.

procnea
PROCNEA: Asteroide o número 194 da série.

procnias
Três: Um género de aves passeriformes da família dos cotingidos nativo de tropical América, chamado toques.

profilo
Perfil: Primeira bráctea de filial axilar, também chamado bracteola.

profilo
Perfil: Primeira bráctea de filial axilar, também chamado bracteola.

progreso
PROGRESSO: Município do México, no estado de Nuevo León.

propagulo
PROPÁGULO: Em botânica, órgão ou parte dele, que possui certas plantas, para verificar sua reprodução assexuada.

propágulo
Propágulo: Em biologia, tipo de germe, parte ou estrutura de um organismo produzido sexualmente ou
assexuadamente, capaz de desenvolver separadamente para dar origem a um novo corpo idêntico àquele que formou.

pros
Prós: Um barco usado na Índia.

proserpina
PROSERPINA: asteroide número 26, da série.

prosopita
Prosopita: Hidróxido de cálcio complexo de flúor e aluninio que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

protalo

PROTHALLUS: Gametófito samambaia.

proteo
Proteus: Homem que frequentemente muda de ideias e emoções.

protio
PROTIUM: isótopo do hidrogênio.

protogenia
PROTOGENIA: Número de asteroide 147. da série.

protylopus
PROTYLOPUS: Gênero extinto de cetartiodactilos do Eoceno para haboto América do Norte.

prudencia
PRUDÊNCIA: Número de asteroide 474, da série.

pruina
Flor: No passado, Frost, é glitter.

pruma
PRUMA: Salamanca, pen.

psamofila
PSAMOFILA: Jesus disse que as plantas adaptam-se aos substratos ou biótopos arenosos.

psamófila
Psamofila: Planta adaptada para substratos ou biótopos areias que muitas vezes têm mobilidade e salinidade.

pseudimalaquita
PSEUDOMALACHITE:; omeral cobre minérios de fosfato; hidroxilado fosfato e cobre anidro, que cristaliza no sistema
monoclínico e prismático.

pseudobrookita
Pseudobrookita: Óxido de ferro e titânio que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

pseudomalaquita
MINERAIS: minério de cobre dos fosfatos minerais; hidroxilado fosfato e cobre anidro, que cristaliza no sistema
monoclínico e prismático.

pseudotribos
PSEUDOTRIBOS: Gênero extinto de mamíferos prototerios que viveu na China durante o Jurássico médio.

psicopompo
PSICOPOMPO: Que em religiões ou mitologias, leva a alma do falecido para a vida após a morte, o céu ou o inferno.

psilomelana
Pungaro: Óxido de manganês que podem carregar água ou bário e cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

psiquis
PSIQUE: Cupido amado.

psiquis
PSIQUE: Número de asteroide 16 da série.

psitaciformes
Psitacídeos: Ordem de aves que inclui 86 gêneros e 372 espécies que habitam regiões tropicais e subtropicais da
América do Sul e Australásia.

psitacúlidos
Psitaculidos: Aves Psittaciformes família pertencentes à Superfamília dos papagaios típicas, cujos membros vivem na
Ásia, África e Oceania.

ptah
PTAH: O Deus egípcio do artesanato.

ptilino
PTILINUM: Saco eversible cabeça acima da base da antena nos insetos de Diptera. -

pu
Do plutônio: Símbolo químico plutônio.

pua
PUA: Coloquialmente, peseta, unidade monetária.

puaya
Puaya: Nome vulgar de uma planta da família das Rubiaceae é usado na medicina.

pucaro
PUCARO: Em Coaña, pote pequeno.

pucha
PUCHA: Variedade de pão doce em forma de segmento coberto com um glacê branco tradicional de Oaxaca.

puchica

PUCHICA: Urina, bexiga de porco.

puchita
PUCHITA: Nome que eles dão na cidade cubana de tartaruga para uma árvore no Rubiaceae.

puchito
PUCHITO: Pequena quantidade, porção muito pequena.

puchito
PUCHITO: Em Chile, o filho mais novo.

pud
PUD: Peso usado na Rússia.

pudao
Podao: Arma afiada infantaria usada hoje para a formação de muitas artes marciais na China. Também chamado
podao.

pudenda
PUDENDA: Artéria ou veia do Awrah.

pudridero
COLOCAÇÃO: No Equador, monturo.

pudridero
COLOCAÇÃO: pântano.

puebla
PUEBLA: Estado do México.

puente de arpa
ARPA ponte: ponte levadiça, usado na antiguidade em ataques a praças, que serviu como uma frente para torres de
cerco.

puercoespín
Porco-espinho: Máquina usada para defender o cerco de fortalezas.

puerta
Porta: Caminho para uma reclamação ou de outra forma.

puflerita
PUFLERITA: Variedade de rpido.

puinaja
PUINAJA: Na Bolívia. jarro para água ou chicha.

pujaguante
PUJAGUANTE; Em Honduras, enxada.

puje
PUSH: No Peru, repreensão, forte repreendendo.

puje
PUSH: No Peru, repreensão, forte repreendendo.

pul
PUL: nome de um jogo de bilhar muito conhecido.

pularda
POULLARD: procedimento de raças de galinhas usar gourmet-

pulaski
PULASKI: E.U., no Condado de Arkansas.

pulcova
Pulcova: Número de asteroide 762 da série. -(Pulcova com capital P)

pulicidos
PULICIDOS: Uma família de insectos de Diptera.

pulla
PULLA: Pão doce para a sobremesa, o finlandês, aromatizado com esmagado sementes de cardamomo.

pulpí
PULPI: Município espanhol da província de Almeria.

puls
PULS: preparação culinária em forma de sopas ou papas de cereais ou de leguminosas, populares na culinária do
Império Romano.

pulso
Pulso: Sien.

pultre
PULTRE: No Chile, entre o vulgar, parte do estômago do gado que é o coalho.

pululo
PULULO. LA: Em Guatemala, anão, grossos.

pulven
PULVEN: Nome vulgar no Chile com um peixe, espécie de bagre.

pulvino
Pereira: Ampliando-se sob a forma de rolamento da lâmina base ou o pecíolo das folhas ou folhetos de determinadas
espécies e variações em sua turgidez do tecido, que pode causar mudanças de posição e movimento das folhas.
Também chamado de pulvinulo.

pumapardo
PUMAPARDO: Descendente de híbrido de um masculino puma e um leopardo do sexo feminino.

pumbo
ESCRAVO: Nome vulgar Central americana planta pertencente à família Labiatae.

pumpellyíta
Homogeneização: São cinco minerais cálcio cátions sorosilicatos de alumínio, ferro, magnésio ou manganês que
cristalizam no sistema monoclínico.

pun
TROCADILHO: variedade de jogo de " picha e poço ".

puncela
PUNCELA: Nome vulgar de uma planta da família da cariofileas, uma espécie de cravo que é cultivada como
ornamental.

punchón
Punchon: Medida para líquidos em Inglaterra. Também ponchon.

pung
PUNG: Instrumento musical membranophone da Índia.

pungarabato
Pungarabato: Município do México, no estado de Guerrero.

pungcha
PUNGCHA: Chapéu tradicional coreana, inverno.

punguista
PUNGUISTA: NA Argentina e na gíria, ladrão, ladrão, ladrão e trapaceiro.

punido
CASTIGADO, pai: punido.

punitivo
Danos punitivos, VA: relativo à punição.

punk
PUNK: Movimento Social apareceu na Inglaterra no final de 1970, com caráter de protesto da juventude e roupas não
convencionais.

punta
Dica: Unha pequena.

punto
PONTO: Desenho ou relevo arredondado

punton
PUNTON: Strut para segurar os ramos de árvore carregada de frutas.

punton
PUNTON: na Argentina, tecidos de lã com cordões.

punton
PUNTON: no Pirineo Aragonés, topo de um monte.

punton
PUNTON: Em Alpujarra, árvore cortada a 1 metro do chão, aproximadamente.

punza
PUNCTURED-agulha pinho-espinho de uma planta.

punzon
Punch: Chave de honra que alguns funcionários estavam na carteira certa de Palácio de uniforme e que só descobriu o
anel.

punzón
Punch: Python, chifre saindo de animais.

puñera
Limite: Medida que é, geralmente, nas fábricas para recolher no maquila.

puño

PUNHO: Cada um dos vértices nos cantos das velas.

pupi
PUPI: município Badajoz de Arroyo de San Serván, poupa.

pupi
PUPI: Em Madrid, jovem insignificante.

pupila
PUPILA: Abertura da íris; menina do olho.

pupusa
PUPUSA: Na Nicarágua, quantidade de dinheiro.

puque
PUQUE: No México, disse que é o ovo quando está podre, passado ou oco.

purbuca
PURBUCA: Algumas pomba comum acafetada nos campos de Tabasco.

purchena
CITYMAR: Município espanhol da província de Almeria.

purete
PURETÉ: na Costa Rica, pessoa insignificante.

purépecha
P ' URHÉPECHA: aldeia nativa e a língua falada por eles na parte ocidental do México.

puri
PURI: Pão achatado. típico do Sul da Ásia, feita de farinha, água e sal e depois frita em óleo vegetal. Também Pedro.

puri
PURI: Cidade de Angola na província do Bengo.

purim
Purim: Férias Judeus celebram no mês de Adar.

purisco
Purisco: Em Costa Rica, flor do feijão ou judeu.

puro
Puro: Cigarro feito de folhas de tabaco enrolado e empacotado sem papel.

purpurita
Purpurite: Anidro fosfato de ferro e manganês, que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

purra
PURRA: município Badajoz de campanário, resíduos do fogo.

purra
PURRA: Porcos sangue misturados em forma de bola, com gordura, especiarias, migalhas de pão, avelãs ou pinhões,
cozidas.

pus
PUS: Eu posso.

pus
PUS: Eu posso.

pusa
PUSA: Cada uma das duas alças o cabo da foice.

pusa
PUSA: Casca que envolve o grão de trigo e outros cereais.

pusa
PUSA: Cavidade Natural que é no decurso de uma mineração de filão.

pusa
PUSA: Pavesa.

put
COLOCAR: No México, mamão.

putey
PUTEY: Nome vulgar peruana da planta do tabaco.

putilla
Vagabunda: No Peru, nome vulgar de um pássaro bonito de vermelho e preto.

putnisita
PUTNISITA: Mineral composto de estrôncio, cálcio, cromo, enxofre, carbono, oxigênio e hidrogênio que ocorre no cubo

de cristais translucidos, em rocha vulcânica.

puyudo
Puyudo, da: em Venezuela, coloquialmente e que dizer dos olhos, que olham de forma aguda e penetrante.

púa
PUA: Material não em sentimento e sofrimento que provoca.

pyrrha
Pirra: Número de asteroide 632, da série. -( Pirra, com um capital P 41.

qanun
QANUN: instrumento musical de corda para baixo tradicional no Oriente Médio, relacionado com o saltério.

qat
O KHAT: Divindade da mitologia oral das Ilhas Banks, no arquipélago de Vanuatu; também chamado de socorro.

qeleshe
QELESHE: Cap tradicional vestida pelos homens da Albânia, Sérvia, Montenegro e Macedónia.

qi
QI: Lendária dinastia Xia rei da China.

qiang
Qiang: Lança empregado nas artes marciais da China juntamente com a vara, a espada e o Sabre.

qilin
QILIN: Híbrido com chifres Ungulado, chineses, japoneses e coreana mitologia, símbolo de bom augúrio; Também
usufrua ou quiln.

qipao
QIPAO: Tipo de vestido usado na China.

qoidozo
QOIDOZO: Na República Dominicana, a palavra usada para qualquer coisa: nojo, felicidade, tristeza, dependendo o
sotaque com que é dito.

qom
QOM: Etnicidade do grupo pampido que habita o Chaco Central.

quarantania
QUARANTANIA: Montanha da Palestina, entre Jerusalém e Jericó.

quarnero
Iate: Golfo no norte do mar Adriático, entre a Península de Istria e a costa da Dalmácia.

quaterno
QUATERNO: Moeda de lã feito com quatro peças de prata e cobre oito, criado por Don Pedro III de Aragão.

que es chenco
CHENCO, CA. -Em Guatemala e El Salvador, torto, tu'nak.

que es chenco
CHENCO. -Emaranhado, Trabzon, eu embrollo, misturar. -

que es el tzara huin
Na cultura totonaca, ) ( os povos indígenas da Mesoamérica do estado de Veracruz, no México , tzarahuin ( todas 41
juntos; o Pintassilgo.

que es gunda
GUNDA. -En Puerto Rico é chamado nome de classe de cierte.

que es kusa
KUSA: Cidade da Rússia em Kusinsky distrito de Chelyabinsk Oblast.

que es kusa
KUSA: Aldeia da Letónia município de Madona.

que es kusa
KUSA: Na América, termo que se refere a azua, BREW chamado conmunmente chicha de mineração.

que es mareomotriz
MARÉS: Usando a força das marés.

que es resellar
RESEAL: Figurativamente, passado de um para outro partido.

que es sili
SILI: Álava, borda, espinha de peixe ou vertente dura da casca que envolve o grão de trigo, cevada, aveia e centeio.

que es tortol
WIRELES: Pedaço de madeira, garantindo a realização.

que es tortol
WIRELES: Chicote, acial, flagelo.

que es un kudu
KUDU: Um gênero de mamíferos mesmo dedos bovid família de tamanho grande, dimorfismo sexual e longos chifres
enrolado em espiral.

que se significa calabrico
CALABRICO: Espinheiro selvagem.

que significa barzal
BARZAL. -Terreno coberto de silvas e ervas daninhas.

que significa chicalote
Poppy. -Planta herbácea, da família da papaveraceas, da dentada e espinhosa, deixa muitas propriedades medicinais,
também chamadas de argemone.

que significa cillo
CILLO: Jesus disse que é de cada um dos movimentos na operação da ordenha.

que significa cillo
CILLO: Nos Pirinéus Aragoneses, nublado, névoa, névoa.

que significa collas
COLLA: Gorget, pedaço de armadura. COLLAS: Plural de colla.

que significa cune
CUNE: Em Hamburgo, pequena medida para líquidos que corresponde a uma baixa de azumbre de Castela.

que significa escila
Cila: Eu Escollo que está na boca do Estreito de Messina, com vista para o mar Tirreno, em frente da Caribdis, como
comemorado pelos antigos.

que significa escila
SCYLLA: Cebola Albarrana, planta liliaceous.

que significa giron
GIRÓN, at: É nomeado bragado touro e vaca.

que significa giron
GIRON: Blasonica, parte honrosa na forma de um triângulo isósceles, com dois lados mais longos são iguais: é
colocado em qualquer um dos quartéis do brasão de armas.

que significa mediocre
MEDÍOCRE: Média, vulgar, comum, regular, miserável, cinza, sem graça.

que significa miscelánea
Miscelânea: Mistura, União de algumas coisas com os outros.

que significa zalamero
ZALAMERO, RA. -Fazendo agrados, fofinhos, bajulação, lisonjeiro, Smarmy, tiralevitas, puxa-saquismo, pelotillero.

quebec
QUEBEC: província e cidade do Canadá, na Península do Labrador.

quebir
Quebir: Em Marrocos, grande.

quebrabunda
Quebrabunda: Doença de cavalos e a carne de porco nos trópicos.

quebrachal
Quebrachal: Árvores de aldeia de Quebracho Site.

quebrachina
Quebrachina: Alcaloide extraído da casca do quebracho.

quebrado
Quebrado: Em aritmética, ele disse que é o número que exprime uma ou mais alíquotas da unidade.

quebradura
Quebrado: hérnia.

quebrantahuesos
Barbada: Jogos rapazes.

quebrantar
Última hora: Violar ou profanar o sagrado ou proibida em algum lugar.

quebrantaterrones
Quebrantaterrones: de certa forma, labrador.

quebriñal
Quebrinal: Salamanca, pedaço de ferro que perfura o solo para encabruñar a foice.

quecha
QueCha: no chileno província de Chiloé, amontoa em batata.

quechatún
Quechatun: Na província chilena de Chiloé, a operação de arrebozar com a nova terra Ridge, limpeza, ao mesmo
tempo, o campo de ervas daninhas no cultivo da batata, quando você matá-los eles têm certa altura.

quechán
Quechan: Na província chilena de Chiloé, nome dando um pássaro de peito vermelho e cabeça azul.

quechera
QUECHERA: No Peru, diarreia.

quechiquechi
Quechiquechi: na província chilena de Chiloé, Peneireiro-vulgar.

quechín
Quechin: no chileno província de Chiloé, milcao porção de rotação.

quecho
Quecho, cha: no Chile, disse que é a peça de roupa e todos os tecidos que não tem sequer a borda.

quechucaue
Quechucaue: No Chile, jiego dos índios, o que foi feito com um morrer de osso ou madeira, com duas faces
triangulares e dois longas e estreitas.

quechultenango
Quechultenango: Município do México, no estado de Guerrero.

quedada
Meetup: No México, née avançado em anos.

quedar
BE: Marque uma consulta.

quedar como el gallo de morón
OLHA COMO o GALO DE RETARDADO ou AS EL GALLO DE MORON, CLUCKING e SEM PENAS: frase adverbial
que expressa, coloquialmente, mantendo algum orgulho, embora a inclinação ou negócios foram derrotados.

quedec
Jane: Nome vulgar de um venenoso da planta que cresce na ilha de Santo Domingo.

quedellquín
Quedellquin: Nome que os índios chileno dá um inseto coleopteran

quedqued
Quedqued: Nome vulgar que dado no Chile para uma planta.

quegua
QUEGUA: Na Bolívia, covarde, tímida.

queilalgia
Queilalgia: Dor nos lábios.

queilofagia
Queilofagia: Mórbido hábito de morder os lábios.

queilotomia
QUEILOTOMIA: na cirurgia, a incisão do lábio ou excisão de parte dela.

queilotomía:
Queilotomia: Incisão do lábio ou excisão de parte dela.

queilófimo
Queilofimo: Um tipo de tumor nos lábios.

queiranteas
Queiranteas: Em botânica, plantas Cruciferae tribo.

quela
Quela: Nome vulgar que empregam os pescadores indígenas da Índia para designar várias espécies de peixes
ciprinoideos.

quelbita
Quelbita: Antigo tribo árabe da Quelb cara.

quelcún
Quelcun: Na província chilena de Chiloé, espécie armazenar, tornando as velas de um barco, com pessoas oriundas de
offshore.

queldón
Queldon: na província chilena de Chiloé, maqui, planta.

quelela
Quelela: Uma espécie de salgueiro no Senegal.

quelido

Quelido: Científico do género de andorinhas de aves ao qual pertence o nome de andorinha.

quelis
Quelis: Localizada, albarazo.

quelífero
Quelifero: Um gênero de aranhas da família dos queliferidos, chamado "aranha dos grampos"

quellguen
Quellguen: Na província chilena de Chiloé, nome dando o vulgar de morango.

quemalhue
Quemalhue: Nome de Chiloé, província do Chile, dando a um crustáceos comestíveis.

quemon
QUEMON: Na Nicarágua, bebe espíritos muito fortes.

quemon
QUEMON: Ilhas Canárias, picantes.

quemon
QUEMON: Na Nicarágua, do outro lado, chicote, correazo.

quemon
QUEMON: Em México, ferido por um tiro.

quemorro
QUEMORRO: Na Extremadura, fogo.

quemos
Chemosh: Nacional Deus dos moabitas.

quempe
QUEMPE: Chiloé, província de Chile, sartal.

quen
Quem: medida Linear usada no Sião.

quenacho
QUENACHO: Instrumento de origem vento Quechua e Aymara, da família de quenas, mas de maior comprimento.

quenelle
QUENELLE: comida de especialidade francês, típico da região de Lyon.

quenselita
Quenselita: Hidróxido de chumbo e manganês, que cristaliza no sistema monoclínico, classe esfenoidal.

quepat
Quepat: Pequena fração do peso entre os árabes.

quera
WANTED: Em Álava e Aragão, caruncho, pó.

quercita
QUERCITA: Espécie de açúcar extraído da bolota.

quercitrón
Oriental de carvalho preto: produto decorrente em pó fino ou fios fibrosos, o pó da casca de uma família americana do
carvalho amentaceae.

quereme
QUEREME: Nome vulgar na América Central, de uma planta vacciniea, que cresce na Colômbia.

quereo
AGRERGAR: em algumas partes do Chile, sapinhos, querehue.

querepe
QUEREPE: em Venezuela, Curve a caneta da seta.

querétaro
QUERETARO: Estado do México.

quern
QÜERN: Montículo Artificial de terra e pedras.

