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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.
Danilo Enrique Noreña Benítez contribuiu para o dicionário com 27045 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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piastrina
Não é a língua espanhola, mas a palavra italiana. Significa rótulo, placa, identificação, crachá.

pib
Em economia é a sigla de produto interno bruto. É um termo macroeconômico, indicando o valor monetário da
produção de bens e serviços da procura final de um país (ou região) durante um determinado período.

piba
Pebeta mais é usado. Termo dos gaúchos dizer garota, garota.

pibá
É um dos nomes comuns de uma espécie de palmeira e seus frutos. Seu nome científico é Bactris gasipaes. pertence
à família Arecaceae. Também é conhecido como pijuayo, pixbae, chontaduro, cachipay, pifá, pibá, chima, pejibaye,
pupuña, pipire ou tembe. Outros nomes comuns são: manaco , chota, pijibay , pivijay .

pibe
Na Argentina significa criança, jovem, menino, rapaz. Na Alcunha de Colômbia de um dos melhores jogadores que
tomou o país. O feminino é pebeta.

pibonexica
É o nome de uma peça (comédia) estrelada por Susi Caramelo. O termo cunhado por ela mesma pode significar
vaidoso, presunçoso, que ela acha que é a mais bonita ou a mais bonita (sem realmente ser). Acredita-se que seja
muito bonito ou atraente (a palavra pibón é de origem catalã e significa atraente).

pica
É o feminino de pico. Ferramenta utilizada para trabalhar na rocha ou pisos duros. Zapapica, zalpapica, piocha,
espiocha.

picacho
É um derivado do pico. Termo pejorativo para se referir a um pico. Pico ou cimeira muito pronunciado, quase sempre,
desprovido de vegetação. Spike ou cume rochoso.

picachos
O termo correto é picos ( é um nome próprio ). É o nome de um Parque Nacional Natural da Colômbia. O nome de
uma área montanhosa no centro da Colômbia.

picada
Na Colômbia é um prato típico que tem todos os tipos de frituras.

picadiscos
É um dispositivo elétrico projetado para fazer reproduções de gravações em discos ou acetatos. Eles têm uma agulha
que se move através os sulcos do disco e permite que você jogue o som. Na Colômbia é também chamado de
toca-discos, toca-discos.

picadito
Na Colômbia é uma partida de futebol entre amigos e em um paddock. Também chamamos de pick-up. Geralmente
acaba com algumas cervejas. É também um aditivo especial para caldos ou sopas, que é preparado com cebola e
coentro (e às vezes alho) finamente picado. Também pode ser diminutivo de cortar.

picador de fibra
É o mesmo que o helicóptero de fibra de vidro. Picador. É um utensílio de cozinha, eléctrico, que é usado para picar
ingredientes como frutas, legumes, carnes, etc. Assistente de cozinha.

picaflor
A Colômbia é um dos nomes comuns que temos a chupaflor, beija-flor, tominejo, campainhas, três, eremitas,
beija-flores, quinchas ou pássaro voar. É um pássaro muito pequeno com um pico muito longo e fino, alimentando-se
de néctar das flores. Você pode segurá-lo no ar e voltar no mesmo. Agite suas asas para voar a velocidades incríveis.
Beija-flor é também o gênero taxonômico ao qual ele pertence. Eles pertencem à família Trochilidae. Eles são da
América. Significa também amorosas. Nome de uma música romântica da cantora tolimense Raúl Santi.

picaflores
Plural de picaflor. É outra maneira de chamar os, tominejos, quinchas, pássaros voadores ou beija-flores. São
pássaros muito pequenos, conta longa, que se alimentam do néctar das flores. Eles pertencem à família Trochilidae.

picante
Na Colômbia, pessoa intensa, mordaz, satírica, sharp, sarcástica, travessa, maliciosa, ousado, obsceno, feliz, em
quadrinhos. Produz coceira, urticária ou prurido. Piqué, picante, ácida, azeda em conserva, temperada, temperada de
pimenta, pimenta do chile.

picapalitos
Na Colômbia é um dos nomes comuns dados a uma pequena ave da família Picidae e do gênero Picumnus, que
também é conhecido como carpinteiro, pequenos pica-paus ou telégrafos. Seu nome científico é Picumnus
granadensis. No Cone Sul-Americano há uma espécie semelhante e seu N. C. É Picumnus cirratus. Alguns
sinônimos, palavras ou expressões semelhantes podem ser carpinteiro, pica-paus menores ou telegrafista

picara
É uma inflexão para picar. Significa cortar em pequenos pedaços. Dividir, desmoronar. Também pode significar
socos, socos, picadas, picadas, fusões.

picardía
Ação e efeito do que o desonesto faz. Travessuras, pilatuna, gracejo, malícia, astúcia, sagacidade, inteligência,
garotinha, piada, babá. Na Colômbia desonesto também significa ladrão, então também malandragem é obra do
ladrão, ou seja, roubo, roubo. Em Geografia, é o nome de uma região do norte da França, perto do rio Somme e da
Baía de mesmo nome. Na França Alta.

picaros
Quem faz cheatings. O termo correto é rogues, com til. Plural de rogue. Na Colômbia significa ladrões, ladrões.
Significa, também, patifes, ímpios, brivonzuelo, malicioso, vampira.

picea

É o nome de um gênero de plantas superiores pertencentes à família Pinaceae. Também é considerado um nome
comum para um grande número de espécies de árvores coníferas, endêmicas para muitas partes do mundo.

picha
Na Colômbia significa lagana. Legaña. É também uma forma coloquial de chamar de cerveja. Em diversos países
significa pénis, membro viril. Na Colômbia e maneira vulgar, está virando pichar, fazendo sexo.

pichache
Significa que gerou tédio, que desencorajar, que não tem valor ou significado, o que não gosto. É um termo usado na
Venezuela. Que não cumpre as expectativas.

pichaí
É um termo na língua guarani que significa pele enrugada, áspera, enrugada. É também o nome de uma árvore no
Paraguai e na Região do Chaco. É a mesma árvore chamada urunde, urunday, crawling, gibatao, Gonzalo-Alves,
aderno e aroeidao. Seu nome cínico é Astronium balansae e pertence à família Anacardiaceae. É encontrado da
América Central para a Argentina. É feito de madeira fina e brilhante. Sobrenome do CEO do Google, cujo nome é
Pichai Sundarajan, mais conhecido como Sundar Pichaí.

pichal fangal
Na Colômbia são dois sinônimos de pântano, terreno aquático. Pantanero, barrial. Também dizemos cunchal, cenegal,
barrizal.

pichancha
Significa grade, filtro de água. Num esgoto coloquial. É também o nome de um pickle no Chile que tem cebola,
brócolis, presunto e queijo. Você também pode chamar um foamer ou um pote de barro com perfurações ou cavidades
no México. .

pichear
Na Colômbia, Estados Unidos e Caribe países significa liberação, relacionada ao jogo de beisebol. Joga a bola para
rebatedores. Função ou trabalho o lançador (launcher), também chamado de serpentinear.

picheriando
Na Colômbia, a cerveja também disse le pola, cheve ou picha. Picheriando é, então, ser embriagandose com pichas,
com cervejas. Picheria é a loja onde vendem cerveja. Ficar bêbado. Visite um picheria.

pichero
Na Colômbia as palavras pichero e pichal significam pântano, lama, terreno aquático. Pantanero, barrial, barrizal.
Também é usado, especialmente em Bogotá, para designar um lugar muito sujo e bagunçado.

pichicatear
No Cone Sul da América do Sul o termo é usado para dizer que mudou, eu adúltero, potencializado ilegalmente para o
lucro. Usado na gíria equestre para denotar armadilhas em corridas de cavalos, geralmente usando banido produtos
químicos. É semelhante de doping, drogas.

pichicatero

Colômbia quer dizer medida, tinha, mesquinho, avarento, apreensão, ruína, infeliz, roñoso, sórdido.

pichiche
É um tipo de pato, também conhecido como pisingo. o piscingo. guichichi, suirirí, suirirí piquirrojo, pijije, piche, gúirirí, g
' ire. Seu nome científico é Dendrocygna outnalis e pertence à família Anatidae.

pichicho
Pichicho é uma palavra de origem mapuche, que significa pequena, pequena, pequena quantidade. Na Colômbia,
dizemos puchito, pouco, tris, dica. Significa, também, filhote de cachorro e pessoa indecisa e que duvido muito.

pichirilo
Na Colômbia é uma maneira amorosa e familiar de se referir ao carro ou carro da família. Carro, carro, carro,
cachorrinho.

pichiró
Significa gosto ácido, sensação de queimação ou adstringência na garganta. Agrura, acidez, azedo.

pichirri en venezuela
Pichirre ou pichirri, na Venezuela significa avarento, miserável, tinha, apreensão, ganancioso.

pichiruchi
É uma palavra usada no Peru e em partes do Chile e Argentina. Esta palavra tem origem Quechua. É um adjetivo
qualificativo pejorativo e valor insignificante, baixo médio, curto, pequeno ou mesmo anão, quando você quer ofender a
pessoa. Eles também dizem Puchiruche.

pichito
Significa bebê, bebê, criança.

picho
Na Colômbia significa podre, danificados, podre, podre, decomposto.

pichocho
No México Pichocho ou pichochó, é o nome de um pássaro, também conhecido como frentiblanco seedbed ou corbatita
de oliva. Seu nome científico é Sporophila frontalis e pertence à família Thraupidae.

pichol
É o nome de uma cidade mexicana no município de Choix, no estado de Sinaloa. Pichol ou picholo, no México é outra
maneira de chamar a uva selvagem, videira selvagem, UVO montanha, uva Cimarron, tecamato ou brincadora. Seu
nome científico é Vitis tilifolia e pertence à família Vitaceae.

pichola
Pichola é escrito incorretamente e deve ser escrito como Pochola sendo seu significado: Eu acho que a pergunta é por
pochola, é uma maneira muito coloquial de colombiana referem-se à cerveja. Ele também disse que pola ou chevé.

pichona
Fêmea fértil de um pássaro (falar um pouco do que viu). Feminino pombo. Menina, menina. Coloquialmente também
que significa amor, querida. Capturas pichona ou menos pombo é pegar alguém em algo impróprio, em flagrante.

pichu pichu
Pichu Pichu é o nome de um vulcão localizado no sul do Peru, perto de Arequipa. A palavra Pichu em quechua significa
velho, velho, muito velho. É também uma perna, o osso da tíbia.

pichurria
Na Colômbia significa desagradável, desprezível. Pessoa inútil e irritante, irritante, nojenta. Isso gera desagrado ou
desprezo. Nojento.

pichurro
É uma gíria muito colombiano, que significa que ele não vai preencher as expectativas que tinham o objeto ou a pessoa
que é falada. " É muito pichurro " ou " eu saí muito chimbo " eles são sinônimos, eles querem demonstrar que o que
falamos é muito sem graça, que é de má qualidade ou baixa qualidade dos quais foi destinada. Quase está sendo
manifesto que sofremos uma decepção ou uma farsa.

picis
O termo correto é Peixes ou Peixes, que é o nome do décimo segundo signo do zodíaco. Significa peixe. Com Câncer
e Escorpião, eles compõem o grupo de elementos da água. Simboliza dissolução ou discrepância (dualidade). É
governado por Netuno e Júpiter.

pickup
Pronuncie picó, picop ou picap. É um tipo de caminhão com uma pequena placa que é usada para transporte de
mercadorias. Também é um vinil ou discos contendo ar jogador. Música aos berros no meio do rua.

picle
No México é uma espécie de salada que contém batatas, cenouras, ervilhas, pimentas jalapeno, cebola, alho, mostarda
e salsa. Eles são preparados e cozidos. Salada de legumes.

pico
Abrir trincheiras na ferramenta de piocha de terreno rochoso ou pedregoso, picareta, com extremidade pontiaguda,
especial. Forma da boca, especializado em aves. Na Colômbia significa máximo, cimeira, cimeira, crista, montar, top,
ponta a ponta. tagarelice, labium. Boca.

pico de gallo
Na Colômbia é uma salada muito comum que é feita com tomates, cebolas, sal, limão e coentro essencialmente.
Tomate e cebola são cortados em quadrados. No cone sul da América do Sul é o nome de uma planta tóxica na família
Ephedraceae. Contém alcaloides como efedrina e pseudoefedrina. Na Argentina, Bolívia e Paraguai, também é
conhecido como bico de papagaio, Tramontana ou fruta quirquincho.

picoli
Picoli é escrito incorretamente e deve ser escrito como Piccoli (com duplo-c). sendo o seu significado: o termo correto
é piccoli. Em italiano significa pequeno. É o plural de piccolo (pequeno).

picop
É um do castellanizaciones de escolha. É um tipo de caminhão, com uma área de carga ao ar livre (não tem nenhum
corpo). Também usado picado ou picap. Na Colômbia picop ou picado um orador muito estridente instrumento musical
é muito grande. É amplamente utilizado em Barranquilla e a costa Atlântica e colocado nas ruas.

picos
Plural de pico. Coloquialmente significa beijos. Aparelho oral de aves. Ferramentas usadas para cavar na terra. Em
estatísticas, momentos em que o ponto mais alto de uma leitura ou contagem é detectado. Fim, Max.

picoso
Significa que mantém com encorajamento, com entusiasmo. Dinâmico, animado, entusiasmado, animado, hábil, ativo.

picó
É uma inflexão de ardor. Pode significar quebrar em pedaços, rachar ou também morder o gancho. Beliscar, perfurar,
esculpir ou picada. Ele também pode significar o sentimento scosor, queima, irritação. É também a forma de chamar a
costa Atlântica colombiana de um grande e muito sonoroso jogador.

picón
Aumentativo de pico. Pássaro de bico grande. Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. Em Yopal,
Casanare na Colômbia é o nome de uma calçada e um cachimbo.

picual
Variedade de oliva que é mais cultivada na Espanha. Também é chamado de lopereño, marsño, nevadillo. Nome dos
frutos e uma variedade de oliveiras. Seu nome científico é Olea europaea e pertence à família Oleaceae.
Caracteriza-se por sua alta produção de petróleo e por ter suas frutas uma pequena ponta ou ápice.

picudo
Projeto de lei longo e pontiagudo. Pontiagudo, pontiagudo. É o nome de uma das pragas mais severas que ataca as
culturas de algodão. É um pouco coleopter. Seu nome científico é Anthonomus grandis Boheman da família
Curculionidae.

picul
É uma medida de peso tradicional na Ásia, que é definido como que um homem pode suportar no homem de tarifação
ou. É também conhecido como Tam. Carga, em massa.

picure
Na Colômbia é um dos nomes que recebe um roedor de tamanho médio, orelhas muito curtas que também é conhecido
com os nomes de aguti, guatín, guatuza, cherenga, jochi, ñeque. Seu nome científico é Dasyprocta punctata e
pertence à família Dasyproctidae.

picure o guagua
São dois dos nomes comuns dados na Colômbia a um roedor de médio porte, muito de orelha curta, que também é
conhecido pelos nomes aguti, guatín, guatuza, cherenga, jochi, ñeque. Seu nome científico é Dasyprocta punctata e
pertence à família Dasyproctidae.

pieatado
Isso significa atracado, maneado 40 pés; significa amarrado as pernas ) amarrado, amarrada, imobilizada.

piedecuestano
É o gentio de pessoas nascidas em Piedecuesta, um município colombiano no Departamento de Santander. Província
de Soto.

piedecuestense
Pode ser uma forma de bondade de Piedecuesta , Santander (olho, não pé de inclinação), embora seja mais usado
piedecuestano . Natural de Piedecuesta (SP). Relacionado com Piedecuesta .

piedemonte
Linha de fronteira entre o apartamento e o início do intervalo. Base da montanha. Marginal da planície ou Marginal de la
Selva ( assim, chama-se uma estrada que corre ao longo de toda a Cordilheira Oriental e dessa fronteira a parte
montanhosa ou zona Andina, o Orinoco e o Amazonas ) entre Mocoa e Arauca, na Colômbia. Área geográfica do norte
da Itália.

piedra
Material rochoso, disco. Mineral, rocha, Cliff, Peña, pedregulho, seixo, cantando, laja, lápide, laje, gem, pedra, vidro.
Na Colômbia é uma maneira coloquial de dizer raiva, fúria, coragem.

piedra pómez
É a mesma poma. É uma pedra vulcânica muito leve. Pedra porosa ou esponjosa.

piedrahita
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. É o nome de uma vila e um município espanhol, na província de
Ávila, que pertence à comunidade autónoma de Castela e Leão. Piedrahita, situa-se no vale da Corneja.

piedralaves
É o nome de um município espanhol da província de Ávila, que pertence à comunidade autónoma de Castela e Leão.

piedralipe
É o nome de um composto derivado do cobre. Também é chamada de pedra lipe, pedra azul, sulfato de cobre,
calcanita ou vitrilum azul. Tem um cheiro muito característico e é usado como fungicida. É solúvel em água.

pieles
Transformados ou bronzeada animal se esconde. Produtos dos curtumes. É o plural de pele. Significa, derme,
camada, tegumento, couro, estofamento, pele, peles, concha e forro.

piernota
É uma perna muito grande. Aumentativo de perna. Na Colômbia, dizemos piernota para denotar também uma nádega
grande, um grande rabo, uma grande bola e um quadril grande. Também pode ser uma coxa de peru ou avestruz ( 41
coxa grande;.

piernón
Pessoa com pernas longas ou grossas. Pernas grandes. Perna aumentada.

piezas
É uma peça ou parte de uma coisa. Cada um dos componentes que compõem uma unidade. Sala, quarto, sala...
Aguinaldo, ferramenta e utensílio. Composição musical. Produto para uma caça ou pesca. Cada um dos elementos de
uma coleção.

pifá
É outro nome comum da planta ou palmeira conhecida como chontaduro. Seu nome científico é Bactris gasipaes e
pertence à família Arecaceae. Também recebe outros nomes comuns: pejibaye, pupuña, pipire, pijuayo , pixbae ,
cachipay , pibá, chima ou tembe . Seus frutos são muito desejados e são considerados afrodisíacos.

pifia
Significa erro bastante perceptível. Falha, falha, erro, erro, absurdo, mal entendido, fiasco, decepção.

pifie
É inflexão para pifiar. Significa errar, falhar, ser enganado, não estar certo. Erro, engano. Não bata.

pigmentado
Isso tem sido acentuada a cor. Isso significa que você tem os pigmentos, que tem cor. Que foi tingido ou tingido.
Colorido, matizado, tingido, marmorizado, iridescente.

pija
Nos Llanos venezuelano e colombiano é sinônimo de membro viril. Órgão sexual masculino. Também é uma
expressão que denota surpresa, semelhante ao epa! , Wow! , Opa!.

pijamisa
É uma combinação de pijama e camisa. É um tipo de pijama, no qual a roupa superior parece uma camisa normal. É
útil em tempo de pandemia e vídeo, de modo que em chamadas de vídeo não é detectado que você trabalhe em
sleepwear.

pijao
Na Colômbia é o nome de um povo indígena dos departamentos de Tolima e Quindio. O nome de um município no
departamento de Quindío. Tolima. Eles têm ascendência do Caribe devido à sua penetração pelo rio Magdalena. Eles
eram muito agressivos e indisciplinados. Linguagem que as pessoas falaram dos pijaos indígenas. Actualmente são
vários guardas indígenas do povo Pijao.

pijin
Significa barulho, bulla, sling, agitação. É um termo usado em Honduras. Ruído gerado por um grupo de pessoas
dentro de um gabinete fechado.

pijita
Na Colômbia, de forma coloquial, o Ranger Casanareño é dito ser pau. Conseqüentemente pijita é um llanerito do
Casanare pequeno. Menino ou menina Casanareño (a). Llanerito, Llanerita, Casanareñito, Casanareñita. Em

linguagem vulgar, pénis muito pequeno.

pijuayo
É um dos nomes comuns de uma palmeira e seus frutos. Também é conhecido como chonta, chontaduro, pibá,
cachipay, chima, entre outros nomes. Seu nome científico é Bactris gasipaes e pertence à família Arecaceae.

pijudo
Nas Planícies Orientais da Colômbia significa que tem ponta, afiada, afiada, pontiaguda, pontiaguda. Parece uma
lança, lezna ou agulha; Isso aborrece. Ele tem picada ou puya. Isso perfura ou faz oco.

pike
O termo correto é Pike. É o nome de um personagem fictício de Star treck ( Christopher Pike ). É uma palavra inglesa
que significa Lucio ou paica. É uma bengala longa, usada pela infantaria lança. Lance que usam os picadores.

pil
O termo correto é PIL. É uma sigla em inglês da Pacific International Line. É uma empresa de transporte de carga
china com sede na África do Sul.

pil
O termo correto é PIL. É uma sigla em inglês da Pacific International Line. É uma empresa de transporte de carga
china com sede na África do Sul.

pila
Local da igreja onde os batismos são realizados. Piscina, bacia, bacia, fonte. Na Colômbia é sinônimo de montão,
cluster de stackable, arrume, pilha. Também é sinônimo de bateria, gerador.

pilanca
Em algumas partes da Colômbia e Venezuela significa pilha, pilha, rugas, rimer. É um termo usado nas planícies
colombiano-venezuelanas.

pilandería
Lugar onde o milho é descolado em um pilão. Lugar onde os pilões trabalham. Lugar onde há muitos Pylons.
Atividade pela qual o milho é descoberto.

pilas
Pilha plural. Na Colômbia é o mesmo que a bateria. Conjunto de coisas armazenadas em cima umas das outras.
Rugas, pilha. Número de coisas. Pequenos montes feitos com solo onde a lenha é queimada para obter carvão
vegetal. É também uma flexão pilar, o que significa esmagamento, maceração ou moagem em um pilão.

pilaster
É um termo usado em Arquitetura e significa pilastra, coluna, coluna. Geralmente se liga a uma parede ou parede. ,

pilastra
Na arquitetura significa pilar, coluna, suporte de uma parede ou uma parede. É geralmente ligado a uma parede. Pilar,

apoio, coluna .

pilato
Pilatos, Pilate ou melhor mesmo Pontius Pilate, foi um político e militar romano, que foi governador da Judeia na época
da morte de Jesus de Nazaré. Método e os equipamentos utilizados na ginástica para exercícios de alongamento.
Pessoa que foge de suas responsabilidades, ou que se declara inocente pessoa que lava as mãos sobre sua
responsabilidade de qualquer incidente.

pilatuna
Na Colômbia é uma ação picaresca de crianças. Mischief. malandragem, ousadia. Feito pelo patife.

pilatunas
Garotinhas, travessuras. Pilatuna plural. Na Colômbia é uma ação picaresca de crianças. dano. malandragem,
ousadia. Feito pelo bandido.

pilatuno
Pessoa que faz pilatunas. Pillo, trapaceiro, liso.

pilatzea
Pilatzea é uma palavra da língua basca e significa acumulação, empilhamento.

pilaya
Na Bolívia é o nome de um Canyon muito profundo (um dos mais profundos do mundo), formado por um rio de mesmo
nome. Ele está localizado nos limites dos departamentos Tarija e Chiquisaca.

pilbor
pilbor é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Pit bull", sendo o seu significado:<br>É uma maneira errada de
pronunciar e escrever Pit Bull. Faz referência a raça Pit Bull cães p Pit Bull Terrier, originários dos Estados Unidos.
Significa, literalmente, touro bem ( refere-se ao que anteriormente usados para lutar com touros em um poço ou área
fechada, )

pilcahue
No Chile é uma semente de batata do ano anterior. Pai que não foi colhido no ano anterior. Batata ou batata silvestre,
batata doce, batata doce que é colhida no inverno. Nome de uma localidade e uma estação em Buenos Aires.

pilcate
No México é uma maneira de chamar o filho mais novo de uma família, Benjamin, menor. Na Colômbia, chamamos de
iva ou ute. Criança, criança, infante.

pilcaya
Pilcaya é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Pilcaya ( nome )." sendo seu significado:<br>O termo correto
é Pilcaya. É o nome dos dois locais no México em Puebla e Guerrero e é que o nome de um município em Guerrero
nauatle significa coisa pendurada.

pilche
No sul da Colômbia, especialmente em Cauca e Nariño, você quer dizer navio, vidro pequeno. Significa totuma, copo
ou vaso feito com o fruto da masmorra ou totumo (Cresentia cujete ). É uma palavra de origem quechua.

pilco
Significa milho picado, chócolo ou Choclo picado ou degrained. É uma palavra de origem Mapuche (Piduc). Abertura,
oco ou fenda do rouana ou poncho.

pileo
O termo correto é coroa, Tilde. Tipo de boné cônico usado por alguns clérigos de alto escalão. Em cima da cabeça de
um pássaro. Geralmente são penas muito pequenas ou outra cor para plumagem geral. Copete, coroa, capuz.

piles
É o nome de um município espanhol na Comunidade Valenciana. As pilhas pertencem ao Shire de Safor. É também o
nome de um rio em Gijón, Espanha.

pileta
Bateria diminuta . Na Colômbia pode ser uma piscina ou também uma pilha pequena e elevada da igreja, onde há
água benta. Fonte batismal. Pequena panela de água.

pilidio
É um tipo de larva entre os Nemertines, que se caracteriza por ser gordo e ciliado. Também é conhecido como larva
Desor ou larva Pilidium. Significa com pêlos, com Fluff, peludo.

piliguis
piliguis é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Pilinguis" no sentido de:<br>O termo correto é Pilinguis. É
uma maneira sorrateira e um pouco refinada de se referir a uma prostituta em algumas partes da Espanha. Cache de
prostituta.

pilinqui
É uma palavra de origem Nahuatl. Significa guedejudo, bola, com o cabelo guedeja. Pilinqui meios de cabelos longos
e soltos. De cabelo, peludo, topete, espanador.

pilistra
É o nome de uma planta ornamental do interior, do exterior e do potenciômetro. Também é chamado Aspidistra ou
orelha de burro. Pertence à família Asparagaceae. Seu nome científico é Aspidistra elatior.

pillar
Na Colômbia significa descobre surpreende, apreender, captura, apanha. Geralmente refere-se para surpreender
alguém fazendo algo impróprio ou fazendo brincadeiras.

pillarle a uno el toro
Corneal. Ser acoplado com chifres.

pillarse
Significa dar conta, descobrir, descobrir.

pillín
Uma pessoa que usa a Picardia e astúcia pernanentemente. Inteligente, animada, que é repelente com seus amigos,
tornando-as piadas saudáveis e bem humoradas. Não são más pessoas. Ele gosta de fazer brincadeiras. Também é
a personagem central de uma tira de quadrinhos de Walt Disney, representada em um cão muito inteligente e astuto.
Há também uma tira de quadrinhos Argentina chamado chupeta, Mimosa e caráter travesso, o personagem aqui
também é muito inteligente e solidária criança, seu autor é Adolfo Hernando Urtiaga. IMP é o nome de dois
personagens diferentes em cartuns publicados ou tiras em quadrinhos.

pillo
Uma pessoa que está envolvida no saque. Desonestos, ladrão, fraude, bandido, vilão, patife, pronto, sagaz, astuto,
travieso, pilo.

pilluca
É um tipo especial de jogo infantil para meninas. Sorte.

pilmam
É um sobrenome. Pilman e associados é uma firma de advogados. Pilman é o nome de uma empresa dedicada à
compra, venda, reparação e aluguer de máquinas metalúrgicas.

pilmoma
pilmoma é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Pilmama" no sentido de:<br>O termo correto é pilmama. É a
mulher que cuida de crianças em uma casa estrangeira. É sinônimo de babá, enfermeira, cuidador.

pilmoma
pilmoma é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Pilmama" no sentido de:<br>O termo correto é pilmama. É a
mulher que cuida de crianças em uma casa estrangeira. É sinônimo de babá, enfermeira, cuidador.

piloneros
Nome dado a um povo antigo instalado na Nicarágua. Eles também eram chamados de Nicas ou Nicoyas. Nicarágua.

piloña
Nome de uma cidade no norte da Espanha na Comunidade Autônoma de Astúrias. Este conselho pertence à Paróquia
de San Juan de Berbio.

pilorriza
Os meios de botânica, Cap. É uma estrutura cônica que protege a ponta de uma raiz. Ele também recebe o nome de
calíptra.

piloso
Na Colômbia significa muito atento, criterioso, diligente, que faz tudo rápido e muito bem. Estudante muito inteligente e
estudioso. Estudante muito bem revisado. Pilo.

piloto
Na Colômbia motorista, pessoa dirigindo um navio (avião, helicóptero ou carro de corrida). Timonel, aviador, capitão.
Pessoa que dirige, dirige ou governa. O termo também é usado para indicar que algo é experimental. Projeto testado.

pilón
Bateria é grande ou gigante. Aumentativo de bateria. Na Colômbia é implementar uma casa feita em madeira e a
forma de taça gigante em que desanexa o farelo de milho, em seguida, cozinhá-lo. Também disse que pilon para o
malho ou vara que atingiu o milho. A atividade é chamado de pilar ou debulhar o milho. Um pilão é também uma
tigela côncava de pedra, que é usada para moer. No México significa doce, açúcar mascavo ou gratificação em uma
compra.

pilte
É um tipo de tamal mexicano, típico do Sul de Veracruz. Pode ser carne, frango, peixe ou legumes, mas carece de
massa de milho.

piltrafa
Carne de má qualidade, muito fina e cheia de nervos. Algo que não tem valor ou importância. Fiapo, sucata, jiron,
atraso, desperdício, excedente, irrelevante. Danificado, enrolado, se deteriorou.

piltrafiento
Significa que ele vive como uma piltrafa, que você viu com trapos, esfarrapados. Magro, ossudo.

pilula
Significa que a pílula pílula, comprimido. Droga de sólidos de tamanho pequeno. Pepa.

pilum
Significa luz Javelin, vara, vara, lança e asta.

pimbó
É um tipo de alimento no México feito com milho cozido, carnes e folhas de chipilín (Crotalaria longirostrata da família
Fabaceae).

pimpina
É um recipiente de plástico, usado para o transporte de combustíveis especialmente. Eles têm uma capacidade de
aproximadamente cinco galões. Na Colômbia é sinônimo de cilindro, tambor, talambuco, calambuco.

pimpín
É o nome de um palhaço, protagonista de uma criança rodada que é cantado com a mesma melodia de "Feliz
aniversário". Ele diz: "Pimpin' payayo, é em pó nariz. . . . . . e com um espirro tomou conta: Atchisss!. Também é
um desenho do cartunista chileno Themistocles Nazario Lobos Aguirre, mais conhecido como Nelson Lobos.

pimpollo
Na Colômbia você quer dizer linda, linda, linda, linda, linda, atraente.

pinacate
É uma palavra de origem náuatl ( vem do pinacatl), que significa besouro preto. É uma maneira de chamar no México
os besouros negros do gênero Eleodes e pertencentes à família Tenebrionidae. Cuco preto. É também o nome de um
deserto, que já fez parte do Grande Deserto de Sonora ou Altar Desert e uma serra vulcânica no Estado de Sonora, no
México. É também o nome de uma Reserva Biológica Mexicana nessa mesma área.

pinacoidal
Na cristalografia, é uma das maneiras de dividir um cristal. Segmentação ao longo de aviões, separação de placas.
Também é chamado de esfoliação ou cruzeiro. Estrutura da placa.

pinaculo
O termo correto é pináculo, com telha. É o nome da parte mais alta de um edifício ou um templo. Na arquitetura é um
elemento na forma de um cone ou pirâmide que está acima do telhado de um edifício ou uma igreja. Por extensão é
usado para significar o mais alto, o melhor, aquele que ocupa o primeiro lugar.

pinar
Pinhal. Terra plantada com pinheiros. Nome de um bairro em Bogotá. Ação de colocar um alfinete em um
mecanismo.

pináculo
É o nome da parte superior de um edifício ou um templo. Na arquitetura é um elemento na forma de um cone ou
pirâmide que está em cima do telhado de um edifício ou de uma igreja. Por extensão, ela é usada para significar o
maior, melhor, que ocupa o primeiro lugar.

pincates
O pincates ou pinacates são besouros pretos. O nome científico é Eleodes osculans e família Tenebrionidae.
Besouros pretos.

pincelada
Pode referir-se a um curso leve ou suave feito com um pincel. Pintura macia, clara e extensiva feita com uma escova.
Escova. Também pode significar resumo, abreviado, condensado.

pinchaneumáticos
São implementos que têm muitas pontas metálicas para cima e são colocados nos retentores das autoridades. Eles
têm a função de forçar o motorista a parar e não fingir fugir. Quem não consegue simplesmente fazer é furar ou furar
os pneus.

pinchaque
É um outro nome comum que é conhecido pelo Andino anta, anta de montanha, preta anta, anta wooly ou danta de
Páramo. Seu nome científico é (Tapirus pinchaque) e pertence à família Tapiridae. Pode ser encontrada somente na
Colômbia e no Equador, nas cordilheiras dos Andes.

pincharrata
Significa laboratório. Ele executa atividades de laboratório com animais vivos, especialmente ratos. Te mandam na
Argentina, desta forma, para os fãs do Club Estudiantes de La Plata.

pinchazo
Na Colômbia é pneu estourou ou borda. Shiv em um pneu, Misure. É também a ferida causada por um pico, Spike,
Sting, chuzo, puya ou agulha. Fabão, aguijonazo, chuzon.

pinche
A Colômbia é um dos nomes comuns de um pássaro muito comum, que também chamamos de crista, tico tico,
afrechero, tico-tico (Argentina), chincol (Chile). Seu nome científico é Zonotrichia capensis e pertence à família
Emberizidae. Usado como um sinônimo para simples, comum, ordinário.

pinché
É uma inflexão de punção. Na Colômbia significa chuzar, soco, ferido com algo muito pontiagudo ou com agulha,
alfinete ou prego. Cortar. Também significa perder o auire de pneus ou pneus. Esvaziar ou esvaziar.

pinchi
Em meios de língua Quechua faísca brilhante, ponto, estrela, luz de piscamento. É um sobrenome de Equador e Peru.

pincho
Na Colômbia, disse espeto ou chuzo. São pedaços de carne em cubos, espetado em uma vara de bambu e
intercalados com pedaços de cebola e páprica. Furar os espetos ou o granizo. Afiado, chuzudo, apontada.

pinchos
Plural de espeto. Na Colômbia, é o mesmo que espetada ou chuzo. São pedaços de carne em cubos, espetado em
uma vara de bambu e intercalados com pedaços de cebola e páprica. Furar os espetos ou o granizo. Afiado, chuzudo,
apontada.

pinchosa
Significa que tem picos ou picos. É também o nome de uma planta prejudicial ao gado, semelhante ao tomilho.
Também se chama barrilla ou almajo. Cresce em solos salinos e seu nome científico é Salsola kali. Pertence à família
Amaranthaceae.

pindingas
Significa perplexidade, turbulência deslumbrante, confusão. Não sabendo como agir em uma situação inesperada.
Falta de reacção.

pindó
Na minha terra Tolimense dizemos pinheiro ou pindó para uma espécie de palmeira da qual chapéus típicos são feitos
com suas folhas. É conhecido como coquito, yeribá, no Brasil como ybá pitá. Seu nome científico é Syagrus
romanzoffiana e pertence à família Arecaceae.

pines
Paus, garrafas de madeira que são derrubadas no jogo de boliche. Barras de metal que são usadas para gerar seguro.
Pino plural . é uma palavra em inglês que significa pinos. É também a sigla para Número de Identificação Pessoal.
Código ou número exclusivo em um pagamento eletrônico.

pinganilla

É um termo usado principalmente no Chile e refere-se a uma pessoa de pouca importância ou relevância.

pinganiña
É pinganilla mais adequado. É um chileno e significa pessoa de pouca importância, Donnadie.

pingarria
Na Colômbia significa falta de compromisso, negligência, preguiça, preguiça, falta de esforço, apatia, negligência,
descuido.

pinger
Pinger Inc. é uma empresa criada na Califórnia, para facilitar as comunicações através de um telefone móvel. A
aplicação da Pinger, Textfree, é um texto e chamada para aplicação proprietária do Smartphone. Os usuários podem se
comunicar com outras pessoas que não usam o Textfree através de chamadas e mensagens de texto. Os usuários
podem ligar para os EUA e Canadá, enquanto mensagens de texto são gratuitos em 35 países. Pinger foi fundada em
2005 por um manequim envolvido em luzes de Natal com o sonho de reinventar a comunicação móvel.

pingo
Em geologia e geografia é uma colina salientes na paisagem preglacial das regiões polares. É uma palavra da língua
Inuit significado pequena colina. Argentina é chamados cavalos gaúchos. No Chile, é um cavalo apropriado para
corridas, cavalo rápido. Na Colômbia, (departamento de Santander), significa bobo, idiota, imbecil, órgão sexual
masculino.

pingon
O termo correto é pinguim. Significa longo e pontiagudo. Pinga ou vara longa. Alavanca. É comumente usado para
chamar um animal de qualquer tipo de membro viril grande ou que é usado como um garanhão ou padrote. Por
extensão mulherengo homem .

pingonas
É o feminino de Pingao. Não é a língua espanhola mas a palavra em Português. Pingona significa uma pessoa que
está cheia de gotas ou mancha roupa. Geralmente se refere a ove-os papéis de pintores ou carniceiros. Com salpicos.

pingorotos
Pingoroto plural . Também é possível usar pinguim ou pingorota. Significa cume, borda. Parte mais alta e afiada de
uma montanha. Por extensão de pessoa vaidosa, você acha que é um aristocrata. Na Colômbia também dizemos
lâminas.

pingüe
Na Colômbia, significa pouco valor, insignificante. Escassa, Meager. Curiosamente em outros lugares o significado é
quantidade, em grande quantidade, abundante, copioso, gordo, espesso e faz sentido porque a palavra vem do latim
pinguis que é quantidade, quantidade, gordura, grossa, gorduroso.

pingüinos emperadores
É a maior e mais pesada espécie de pinguim que existe. É endêmica da Antártida e a única que produz no inverno
rigoroso. Seu nome científico é Aptenodytes forsteri e pertence à família Spheniscidae.

pinichi
É o nome de um setor de Alcalá de Guadaira, em Sevilha, Espanha. Nome anterior de um bar e restaurante do mesmo
setor, que hoje é chamado de bar Duran.

pinino
Significa pequeno, Duse, baixa estatura, baixo, petizo. também se refere aos primeiros passos de um bebê ou uma
pessoa se recuperando de uma doença grave (que são curtas e inseguras). Apelido de um futebolista argentino
chamado Oscar mas.

pink lady
São termos em inglês significa senhora Rosada. É um movimento feminista que faz caridade também conhecido como
senhoras Rosadas.

pinki
É a forma coloquial de chamar que um político exmodelo e actris na Argentina e Lidia Elsa Satragno (Pinky, Pinki) é
chamado. Em francês pode significar filho ou amigo. Laca, verniz.

pino
Planta vascular pertencente ao gênero Pinus, família Pinaceae (do grupo ou Coniferales ordem). Nome de vários
locais na Espanha, especialmente nas províncias de Lugo e La Coruña. Localidade francesa na Córsega Superior .
Sobrenome de origem espanhola . Sobrenome de um ciclista espanhol (Álvaro Pino) e um futebolista colombiano
(Juan Pablo Pino).

pinocha
Agulhas de pinheiro ou Pinochazo é usado na Colômbia e é uma forma de mau aluno escolher uma resposta em testes
que é mal preparada. A sorte, aleatoriamente. A pino um, pino 2. . . Na Espanha, eles usam esta palavra em vez de
buceta ou Cone.

pinochetista
No Chile, apoiador do ditador Augusto Pinochet.

pinolero
Uma pessoa que gosta de pinole. O pinole é um alimento pré-colombiano que é feito com farinha de milho e piloncillo (
41 panela. Na forma coloquial diz Piloneros nicaraguenses.

pinon
Acho que estão perguntando sobre pinion. Se assim for, é uma maneira de chamar um sprocket. Também pode ser
uma forma de chamar as sementes dos pinheiros, que são comestíveis (Plantas da família Pinaceae).

pins
pinos é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Pin, PIN" sendo seu significado:<br>É que um pino com erros
ortográficos plural seu plural correto é pin. Um dispositivo semelhante a uma tesoura de metal que se aquece acima,
para que os fios de cabelo podem ser torcidos em torno dele para formar cachos. Também no pino mecânico é um
metal de pino pequeno servindo seguros em rolamentos em geral ou nas mandíbulas dos travões.

pinsapos
O espanhol abetos são árvores que pertencem à espécie Abies pinsapo, da família Pinaceae. Você é conhecido pelos
nomes comuns de abeto ou pinho.

pinta
Pinta de Colômbia tem vários significados: roupa de marca nova para uma festa. Indivíduo, sujeito, pessoa. Mancha o
pequeno, mas perceptível. É uma medida de capacidade equivalente a metade ou igual a um oitavo de um galão. Eles
são exatamente 568, sistema mL 26 17 imperial ou inglês e 473, no sistema americano.

pinta fiestera
Roupa especial para ir a uma festa. Na Colômbia, dizemos também o bacana do PT, o lançamento ou a vertente. Nós
obviamente também dizer " Partido PT "

pinta sabatina
Vestido informal usada sábado para descansar ou passear.

pintarrajeada
Na Colômbia significa mal pintado, superfeito. Com muita maquiagem. Com maquiagem exagerada e de mau gosto.

pinti
É o sobrenome de um comediante, escritor, ator, diretor e dramaturgo argentino, chamado Enrique Alejandro.

pinto
Na Colômbia, é um apelido de origem portuguesa. É também uma inflexão para pintar. Significa aplicar tinta em uma
superfície. Aplique cores a uma tela, desenhe em uma tela. O pinto também é uma cor ou tipo de pêlo em cavalos,
geralmente grandes manchas de branco e uma cor escura.

pinton
O termo correto é pinton, com tilde. Na Colômbia significa verde, biche. É no processo de amadurecimento, que falta
amadurecer um pouco. Imaturo. Na Argentina e no Uruguai dizem pichiró.

pintón
Na Colômbia significa verde, biche. É no processo de maturação, que falta amadurecer um pouco. Imaturo.

pinturas
Plural de pintura. Obras de arte de um pintor. Representações gráficas. Desenhos. Material fluido aplicado em
camadas finas para pigmento de uma superfície. Pigmento, cor, corante.

pintxo
Em Basco significa espeto, bandeira, tampa. Haste de madeira pontiaguda ou chuzo com fatias de carne fatiada.

pinus pinaster
É o nome científico de uma árvore conífera, que pertence à família Pinaceae. É conhecido pelos nomes comuns de
pinheiro marinho, pinheiro preto, pinheiro rubial, pinheiro de rodeno, pinheiro das terras, pinheiro galego, entre outros.

É encontrada na Espanha e Portugal e áreas costeiras do Mediterrâneo da França, Itália e Marrocos. Suas agulhas se
quebram lentamente, acidulam os solos e facilitam incêndios florestais.

pinzán
Outros nomes comuns do guamuchil, galinheiro, chiminango, gina ou payande (Pithecellobium dulce), é uma árvore da
família Fabaceae.

pinzon
O termo correto é Finch, com til. Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola e o nome de um pássaro para
elogia também dizemos canários. É o nome de um parque de Tunja (Colômbia). Também é o nome comum de um
pássaro europeu da família Fringillidae. Finch é uma cidade Argentina de Buenos Aires e o nome de uma estação do
metrô lá. É o nome de uma ilha equatoriana nas Ilhas Galápagos.

piña
É um dos nomes que damos a uma planta e seu fruto, também conhecido como o abacaxi, o abacaxi, o matzatli. Seu
nome científico é abacaxi e pertencem à família Bromeliaceae. No punho da Argentina, bateu, bateu com a mão.
Granada, tipo de arma explosiva.

piñata
Na Colômbia, festa infantil. Panela de barro que é colocada doces e brinquedos para que dividir um scramble
subsequente em uma festa de crianças.

piñateria
Na Colômbia é um site ou negócio que são fabricadas e vendidas Piñatas. É também o lugar onde eles vendem todos
os tipos de itens para fazer uma pinhata.

piñirino
É um dos nomes comuns de uma planta forrageira. Seu nome científico é agostris Galba e é da família Poaceae. Ele
também recebe os nomes Baleo, barreplatos, ciacina, pincel.

piñon
O termo correto é pinhão, com tilde. Abacaxi aumentado. Também é uma maneira de chamar uma pedra de 13.
Também pode ser uma forma de chamar as sementes dos pinheiros, que são comestíveis (plantas da família
Pinaceae). Na Colômbia é o nome de um município, que pertence ao Departamento de Magdalena. Na Colômbia é
outra forma de chamar uma árvore de nome científico Enterolobium cyclocarpum, que é comumente conhecida como
orelha, pinhão, tampão de ouvido, caracaro. Na América Central é chamado guanacaste, parota, corotú. Pertence à
família Fabaceae.

piñoneros
Na Colômbia é o adjetivo para as pessoas nascidas ou vivendo no município da roda dentada, o departamento de
Magdalena.

piñote
É uma das formas de chamar os frutos de árvores coníferas chamadas pinheiros. Eles também são chamados de
abacaxis.

piñu
Significa aglomerado, buquê, bando, grupo. Um pequeno grupo de pessoas Unidas.

piocha
Significa queixo, barba do queixo, botão. Também pode significar excelente, esplêndido, magnífico. É um termo usado
no México. Também é usado para indicar joia, broche ou fivela de cabelo, ou como nome de ferramenta, bico, pique.

piojo
É um inseto sugador que é parasita e alimenta os fluidos de seu hospedeiro. Hematophageal é um parasita de animais
domésticos e humanos e se alimenta de sangue. Outras espécies são parasitas vegetais e afetam uma grande
variedade de culturas.

piola
A Colômbia é uma corda, fio, cordão, consistindo de três fios entrelaçados, geralmente de cânhamo. Corda para fazer
dançar a seus pés molhados. Corda ou gravata fina.

pioncillo español
É um pássaro pequeno e endêmico. Finch.

pioneta
Um pionet é o mesmo que um carregador. Veículo usado para carregar e descarregar material pesado.

pionio
É mais comumente usado piio , com tilde . É o nome comum dado na Colômbia à maior ave do tamanho do nosso país
e a maior cegonha do mundo. Também é chamado de soldado, gabán, gallan, jabirú, tuyuyu ou jabirú americano. Seu
nome científico é Jabiru mycteria e pertence à família Ciconiidae. Pelo seu tamanho e peso, ele deve ser impulsionado
para voltar a voar. Na Colômbia também chamamos uma árvore da família Fabaceae, que tem frutos em leguminosas
de meias-vermelhas e metade pretas. Também chamamos de buceta, feijão da sorte ou coralito. Seu nome científico
é ormosia colombiana.

pionío
Na Colômbia é outra forma de chamar um gigantesco pássaro wader que também chamamos de garzón, garzón
soldado, jabirú, tuyuyú. Seu nome científico é Jabiru mycteria e pertence à família Ciconiidae. Na Colômbia e
especialmente nas Planícies uma árvore e seus frutos são chamados de pionío. É a árvore que também chamamos de
eritrina, feijão, balu, coral ou chocho. Seu nome científico é Erythrina rubrinervia e pertence à família fabaceae.

pionner
O nome de uma série é sondas da NASA que foram enviadas para explorar o sistema Solar e o seu exterior. A Pioneer
11 passou perto de Júpiter, Saturno e continua a viajar para o exterior do sistema. O nome de uma companhia de
petróleo trabalhando na Colômbia.

piornal
É uma área ou terreno onde a planta pyorno abunda. Piorno é uma planta da família Fabaceae, que também é
conhecida como gatuña, ouriço ou cambronera. Seu nome científico é Echinospartum barnadessi. É uma pequena
planta de arbustos, muito ramificada e espinhosa. Gatuñal, cambronal.

piorno
Piorno ou piorna, é uma maneira de chamar um arbusto pequeno, muito ramificado e geralmente com espinhos. É
endêmico para a Península Ibérica. Também é conhecida como gatuña, cambronera, cambrón, ouriço, espinheiro,
escambrón. Seu nome científico é Echinospartum barnadessi e pertence à família fabaceae.

pipa
Na Colômbia, também é um pequeno dispositivo para picada de tabaco de fumar.

piparra
É o nome de uma planta e suas frutas. É uma variedade de páprica, pimenta ou pimenta, típica do País Basco.
Também se chama Ibarra chilli ou chilli. Em outros lugares, variedades similares são conhecidas como
pimenta-do-reino cristal ou pimenta verde. Tem uma forma cônica muito alongada. Seu nome científico é Capsicum
baccatum variedade Bishop crown, da família Solanaceae. É consumido mais do que qualquer coisa em picles ou
fritos.

pipe
É o apocope do Philip. Em inglês significa tubo, cilindro, cilindro, pipeette. Também em inglês significa tubo.

pipelera
É o nome dado a um saco de papel de dois compartimentos, onde as conchas dos tubos são colocadas.

pipera
Na Colômbia, o termo é usado para se referir a uma mulher que beber ou tomar muito licor.

pipero
Na Colômbia é uma forma coloquial de chamar uma pessoa que toma ou bebida muito frequentemente. Bebedor,
borrachín, álcool, bêbado.

pipeta
Na Colômbia, é o mesmo como gás, cilindro, cilindro ou bala. Metal recipiente semelhante a uma garrafa, que são
transportados ou embalados de gases inflamáveis. Em um laboratório, é um tubo de vidro com um alargamento no
meio utilizado para medir pequenas quantidades de líquidos.

pipiciadero
Coloquialmente na Colômbia. significa mictório, mictório. Lugar onde você faz xixi (urinar).

pipicito
Significa pequeno de estatura. De pipi pequeno, de pênis pequeno. Por extensão, pessoa de baixa estatura, baixa
estatura. Minipene.

pipino
Pipino é um nome masculino de origem germânica. Significa aquele que faz tremer. Nome de vários nobres franceses
da idade média.

pipiolo
Na Colômbia significa pequeno, novato, iniciante, imaturo, inexperiente. Pessoa que carece de aprender, que exige
ganhar experiência ou alcançar o desenvolvimento completo. Aprendiz.

pipire
É um dos nomes comuns que recebem a palma do chontaduro e seus frutos. Também é chamado pejibaye, pupuña,
pijuayo. Seu nome científico é Bactris gasipaes e pertence à família Arecaceae.

pipirín
Significa alimento, nutriente. No México é uma sopa de macarrão, macarrão ou conchas. Sopa de trigo. Em El
Salvador são o feijão, feijão, feijão ou feijão. Feijão.

pipita
É um diminutivo de tubulação. O tubo é um elemento usado para picada de tabaco de fumar. Na Colômbia, dizemos
tubulação também para a barriga. Barriga. Apelido que Gonzalo Gerardo Higuaín conhecido argentino naturalizado
futebolista francês, que joga no Juventus de Turim e da seleção da Argentina.

pipí
Na Colômbia, tem muitos significados. Pode ser xixi, xixi, dreno. É também uma forma coloquial de se referir ao
membro viril, especialmente em crianças. Outro significado é caminhão, automóvel, carro. Onomatopeia do sinal ou
som de uma buzina de carro. É também um dos nomes que recebe a Royal Palm ou palma de iraca, jipijapa, paja, uma
palma de que chapéus são feitos e cujo nome científico é Carludovica palmata e pertence à família Cyclanthaceae.

pipoca
É uma forma de chamar no Brasil e na Bolívia pipoca ou crispetas.

pipol
É um sistema de pagamentos para transferências bancárias que são feitos a partir de um celular nos Estados Unidos.
Pipol paga .

pipon
O termo correto é pipón. É um aumentativo de tubulação. Significa jornadano, barriguinha, charros, barba por fazer.

pipona
É um cilindro ou navio no qual os gases são transportados. Tubulação, pipeta, cilindro, cilindro. Ele tem uma barriga
grande ou inchada. Como chamar uma mulher ou qualquer mamífero fêmea que esteja grávida. Mulher grávida.
Barrigona, gorda.

piponcho
Na Colômbia significa em uma forma gordinha, cheia ou também completa, lá, saciada, farta.

piporro
Na Colômbia significa baixa estatura e gordo, anão e barrigudo. Charros, barriguinha.

pipón
Na Colômbia significa ter a barriga ( tubulação ) grande, barriguinha jornadano. Uma criança que normalmente tem
muitos parasitas. Ele também é usado como um adjetivo para indicar que está cansado, saciado. Tem plenitude,
preenchido.

pipra
Significa Pipon (barriga abaulamento). Nome de um gênero de pequenos pássaros da família Pipridae. Na Colômbia,
eles são conhecidos como jumpers ou maná. É também o nome de uma cidade indiana no distrito de bastar, estado de
Chhattisgarh.

pique
É um dos nomes comuns de um inseto sifonapter parasita que afeta principalmente os pés. Também é conhecido
como nigua, tunga, flea tunga ou pulga. Seu nome científico é Tunga penetrans e pertence à família Hectopsyllidae.
Também é sinônimo de chili, chili ou picante. Nos esportes é uma explosão explosiva de velocidade e curta distância.
Inflexão de coceira. Significa ardor, djing ou começar. Nome mascote da Copa do Mundo de 1986 do México. O
Pique. assim, com tilde, é o sobrenome de um futebolista catalão, chamado Gerard Piqué e que joga pelo Barcelona e
da seleção espanhola.

piqueria
É um Sung e confronto verbal entre malabaristas da música vallenato. Forma vallenata trovar, Ronaldo ou fazer
versos.

piquerias
Na Colômbia e especialmente no Atlântico costa é um duelo de versos entre dois vallenatos cantando a música de
acordeão. Verso improvisado ao ritmo com muita originalidade. É o plural de piqueria. Repentismo picaresco e alegre.
Piqueria é também o nome de uma planta da família Asteraceae, com nome científico Piqueria trinervis, também
chamada erva de San Nicolas, cabelos brancos da terra, Altareina, Tabardillo, Flor de san Nicolas.

piquete
Isso significa a mordida. Bolha ou lesão que gera uma picada de inseto. É também pessoal, um grupo de soldados,
esquadrão.

piqué
É uma inflexão da coceira. Significa cortar ou cortar em pedaços pequenos. Clique, escultura, incisão, broca, broca.
Também é um tipo de pano com desenhos em relevo ou canutilhos. Nome de um futebolista profissional espanhol,
Barcelona, seu nome completo é Gerard Piqué Bernabéu.

piquillines
Plural de piquillín . É um dos nomes comuns na Argentina de um arbusto da família Ramnaceae. é tóxico para o gado.
Seu nome científico é Condalia microphylla . É feito de madeira resistente e seus frutos são comestíveis. resistir ao
terreno árido e seco.

piquiña
Na Colômbia significa coceira, coceira, coceira. Na Medicina é o mesmo que coçar, picar, coçar, coçar, formigar,
formigar. Desejo intenso de coçar. Também pode ser um desejo intenso de fazer tudo perfeito. Tendência à
perfeição. Apelido que é atribuído a uma pessoa muito irritante ou tola.

piquis
Na Colômbia e especialmente em Bogotá é um jogo infantil popular, também chamado de bolas ou bolinhas de gude.
São esféricos coloridos e vidro ou porcelana.

piquito
Na Colômbia são duas coisas diferentes. Refere-se a um pequeno osculum, pequeno beijo, beijo em que apenas os
lábios são esfregados. O outro significado é o nome de uma pequena bolha de pão de mandioca. São passas
salgadas e são vendidas em embalagens.

piquivueltos
Eles são um grupo de aves da família Furnarridae. Eles também são conhecidos como picolezas ou Xenops. Eles são
encontrados nas Américas do México para a Argentina.

piraguita
O termo correto é piraguita (com trema). É um diminutivo de caiaque. Significa ahee, bote, canoa de você.

piral
Significa relativo ao fogo ou ao Pyre (fogueira). Que é dourado ou vermelho-fogo. Que tem a aparência de uma
chama. Na biologia é uma espécie de traça. Ele vive perto dos fornos e é muito de curta duração. Também é
conhecido como Pirocotos, Pirocotas ou Piraustas. É uma praga de várias culturas, mas especialmente uva ou videira.

piran
É um ponto de virada de pira. Significa fugir, escapar, escapar, desaparecer, partir.

piraña
Pessoa ansiosa para comer, doce, glutão, comelon, voraz, ganancioso, que brincar com a comida que eles servem. É
um peixe muito voraz dos rios da bacia amazônica, são geralmente carnívoros e têm dentes muito afiados. Existem
muitas espécies e gêneros diversos. Na Colômbia também dizer Caribe, tambaqui, pacu, garoupa, morocote. O nome
científico para as espécies mais comuns na Colômbia é Pygocentrus cariba (Piranha vermelha) e pertencem à
subfamília de Serrasalmidae (família Characidae). É um tipo de barco no Rio armado com o exército nacional da
Colômbia. Tipo de míssil MAA-1 desenvolvido pelas forças armadas do Brasil. A palavra vem do Guarani e Tupinambá
palavras aquele peixe médio com dentes, dentuda de peixe, peixes agressivos. Garoupa, Pacu, tambaqui. A espécie
conhecida como tambaqui, morocota, também é considerada uma Piranha, mas é maior e é da mesma família.

pirarucú
Nome dado ao maior peixe encontrado na bacia do Rio Amazonas. Também é frequentemente referido como paiche
ou arapaima. Seu nome científico é Arapaima gigas e pertence à família Arapaimidae. A palavra é da língua guarani e
significa peixe. Entre os peixes de água doce do mundo é superado pelo beluga Sturgeon.

pirata
Um marinheiro que está envolvido na pilhagem e invadindo outros barcos. Produtos contrabandeados, ilegal ou
fraudulento. Obstrução, Buccaneer, Corsair, contrabando, clandestino, ilegal, chimbo, falsificação. Terror dos mares
desonestos.

pirateria musical
Cópia, falsificação ou plágio dos musicais. Mercado negro de obras musicais, que não pagam direitos autorais.

piratilla
É uma falta de originalidade. Copietas, falsa, copiona, emuladora, imitar. Pessoa que vive imitando os outros em tudo:
maquiagem, cabelo, roupas, etc.

pirco
É um ensopado ou tempero que é preparado com cebola, alho, coentro, tomate e às vezes pimentão. Pode ter alguns
outros ingredientes dependendo da região e do país. Na Colômbia chamamos de simplesmente ensopado ou também
pão.

pireri
É um movimento que surgiu em resposta à declaração de Pirekua como patrimônio cultural da humanidade pela
UNESCO. . La Pirekua é um ritmo musical nativo do povo purépecha em Michoacan, México. Sobrenome de um
músico e cantor de Pirekua no México, chamado Santiago Pireri.

pirich
Em língua iucateque (mistura de espanhol, Maia e Nahuatl), prich ou pirix. Significa ano fundillo, bunda, bunda.

piriche
Na América Central significa que ele pergunta com insistência, pedigree, pordium, limusine.

pirincho
É um dos nomes comuns de uma ave na Bolívia e norte da Argentina, é também chamado de cuco, piririta, machilo,
serere ou guira. O nome científico é Guira guira, da família Cuculidae.

piringundin
É uma forma coloquial de argentinos para se referir a um bordel.

piringundín
Piringundin é sinônimo de lupanar, fonda está decadente, boate.

pirinola
Na Colômbia é um brinquedo popular, que tem várias formas (hexagonal, octogonal, circular), que tem um eixo e que é
rodado manualmente por uma de suas pontas. Em alguns casos tem variações com tantos pontos a favor ou contra e
é chamado de turra. Também é chamado de perinola. Pirinola também é o nome de uma canção composta pelo
Maestro Jorge Veloza e que é interpretada pelos Carrangueros de Ráquira.

piroSignifica em relação ao fogo, que queima, que queima. É um prefixo grego.

piroclástico, ca
Significa que se relaciona com piroclastas, tephra ou fluxos de nuvens ardentes, compostas de gases e cinzas a
temperaturas muito altas e geradas na erupção de um vulcão. Etilologicamente significa fragmentos de fogo ou
fragmentos queimados (piro é fogo, quente, quente e klastos, significa peça, quebrada, fragmento, partícula).

pirocoto
Pirocoto é o nome de uma cidade no Peru e também o nome de uma colina. É na província de Huaraz, região de
Ancash.

pirofilacio
Significa caverna de fogo.

pirofilita
É o nome de um mineral que é essencialmente um silicato de alumínio. Geralmente é encontrado associado com
Kaolinite.

piromanía
É o nome dado à tendência doentia de algumas pessoas de causar incêndios ou incêndios. É a principal causa de
incêndios florestais.

piromano
Pessoa com uma tendência doentia para causar incêndios ou iniciar fogo.

piropo
Em elogio da Colômbia dizer elogio, bajulação, flor, galanteria, elogio, elogio, louvor. Frase curta e carinho ou seja
disse a outra pessoa para melhorar suas habilidades, qualidades e habilidades.

pirotear
pirotear é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Hackear" sendo seu significado:<br>O termo correto é hack.
Cometer actos de pirataria. Tem vários significados. Vandalismo ou saques no mar, assaltando navios. Roubar e
destruir a propriedade de uma pessoa por meio de vingança. Sequestrar um avião e levar todos os seus passageiros
como reféns. Na Colômbia é vender itens tais como filmes, música, vídeos e programas de computador copiados e não
são originais. Hack no caso do comércio de produtos ilegais ou contrafeitos, é um delito conhecido como contrabando.
Produtos que não são originais, dizemos chiviados, chimbos.

pirógrafo
É um dispositivo que é usado para fazer piro-gravados, ou seja, fazer gravuras ou desenhos queimando um material,
por exemplo madeira (também pode ser usado em cortiça ou couro). É um dispositivo elétrico com resistência e que
tem uma ponta de níquel ou platina, que é aquecido e usado para gravar.

pirquinero
Nome dado a mineiros artesanais no Chile. Significa que ele pega do chão.

pirra
Nome na mitologia grega de uma das filhas de Pandora. Nome de uma antiga cidade de Lesbos (Grécia). Nome de
um asteróide (significando colorido, colorido). É também um dos nomes vulgares de um pássaro também conhecido
como um salto spiguero (Volatinia jacarina).

pirri
Na Costa Rica é um dos nomes comuns para a crista ou clique, um pássaro muito comum, que abunda nas cidades.

Também dizemos afrecheros. Seu nome científico é Zonotrichia capensis e pertence à família Passarellidae. Em
outros países é conhecido como Barranqueiro, tico-tico, chingol, chaquia. Apelido de um espanhol chamado, segundo
José Martínez Sánchez, que participou do mundo Inglaterra 1966 e Argentina 1978. Na Colômbia Pirry é o nome
artístico de um jornalista, chamado William Arthur Prieto La Rotta. É também um zootecnico, comediante e
apresentador de televisão.

pirringa
Na Colômbia significa pequeno pedaço, pucillo, migalhas.

pirringo
Na Colômbia é o mesmo que chirringo. Significa pequena, baixa estatura, Duse. Você também pode se referir a uma
criança, garotinho ou garotinho. Rapaz, miúdo.

pirro
Em grego significa ruiva, loira. Ele era o filho de Aquiles, seu nome completo era Pirro do Épiro e também chamou de
Neoptólemo. Chamou de águia. Ele era o rei de Épiro e Macedónia. Atrás dele havia 2 réguas do Épiro, que também
tinham o nome de Pirro. Pirro é um sobrenome italiano. Emmanuele Pirro foi um piloto italiano de Fórmula 1.

pirrocoris
O termo correto tecnicamente é Pyrrhocoris. Significa olhar ou corpo colorido. É o nome de um gênero de insetos na
família Pyrrhocoridae e são conhecidos como insetos de fogo. Eles também são conhecidos como sapateiros ou San
Antonios.

pirrocóccix
O termo correto é Pyrrhococcix (com e nunca deve transportar til), mas Cercococcyx deve ser melhor utilizado. É um
Castellanization desse termo e significa a cauda colorida ou a cauda colorida. É o nome de um gênero de aves que
pertence à família dos Côcutídeos. Eles são conhecidos como cucos ou squats.

pirrocórax
O termo técnico correto é Pyrrhocorax. Pirrocórax é um purported Castilianization desse termo. Significa corvo
colorido, corvo com cores ou cores de corvo. Em ornitologia é o nome de um gênero de aves que pertence à família
Corvidae (Ravens) e nele são classificadas uma classe de corvos conhecido como chovas. Eles têm bicos de laranja.

pirrotina
É o nome de um minério de ferro. Também é conhecida como pirita magnética. Sua fórmula química é FeS. É um
sulfeto de ferro, com propriedades magnéticas que se cristaliza em forma hexagonal.

pirua
No Peru é o nome do primeiro atum estudante integrado no norte do país. Piura. Nome de uma feira de artesanato no
norte do Peru. Na língua Quechua Pirwa significa depósito, construção, adega (lugar onde as coisas são
armazenadas).

piruca
Em algumas partes da Colômbia significa bêbado, alcoólatra ou também prostituta, mulher de má reputação.

pirucha
Na Colômbia é uma forma coloquial de se referir a um peito de mulher. Ele também é usado no Chile para dizer louco,
meio doida, corrida da telha.

pirueta
Gracioso, harmonioso e difícil movimento feito por um achado. Maroma, cambalhota, kite, cabriola, volteta, cata-vento.

piruja
No México significa meretriz, prostituta, puta, Fox, vagando.

pirulear
Na Colômbia significa dançar ridiculamente. Dançando dando passos grotescos ou exagerados com a intenção de
fazer você rir. Dançando como Pirulino. Faça o urso dançar.

pirulera
Um conjunto de roupas.

pirulito
Na Colômbia é um tipo de doce ou doces muito apreciado pelas crianças.

pirulín
O pirulin ou pirulito é um chocolate, ou doce em forma de cone e colorido. Ele tem uma vara para agarrá-lo. Na
Colômbia, também contamos pirulito.

pirulo
Colombina, chocolate, pau doce. Também pode significar seios, seios ou pote de argila. Ano coloquial, ciclo de vida
de 365 dias, roda.

pirulos
É o plural de pírula. Na Colômbia é um cone doce em forma e com um pau. Ele também informa pirulin, pirulito, pirulito
ou chupa-chupa (é diferente para o Colombo ou chocolate, que é redondo). Ele também tende a ser uma panela de
barro, em que a água doce é conservada. No cone sul é usado como sinônimo com a idade, anos e de magro, magro,
enjuto. Do Aretê magro, cônico e alongado forma.

pirúes
Pirues é um plural de piru. Em guarani significa magro, fino e seco. Também é uma árvores de classe média.

pirwa
É uma palavra na língua quíchua significa arrume, ruma, apilonamiento, monte, colocar uma coisa em cima de outro
várias vezes. Pilha, arrumar. Usado no Equador, Peru e Bolívia m.

pirwalla pirwa
O termo correto é Pirway ou Pirwaya pirwa pirwa. Eles são palavras em língua quíchua que significa aglomeração,
acomodar, empilhados ordenadamente. Celeiro, troje ou troja onde empilhados ou armazenados produtos.

pisa
Inflexão de pisar, o que significa esmagar com o pé. Nome de uma cidade no norte da Itália, famosa por sua torre
inclinada. Nome dado à porção de uva ou azeitona que é esmagada. Também está na Educação a sigla para o
Programa de Avaliação Internacional de Estudantes ou o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes da OCDE
(OCDE para Cooperação e Desenvolvimento Econômico).

pisamal
Na Colômbia é uma maneira de chamar uma floresta onde os passados abundam. O psame é uma árvore amadeirada
e ornamental, que também recebe outros nomes como búfalo, poró, ceibo buffalo ou cambmbulo. Seu nome científico
é Erythrina poeppigiana e pertence à família fabaceae.

pisca
Na Colômbia é a fêmea de pisco, Peru ou gallopavo. O nome científico é Meleagris gallopavo e pertence à família
Phasianidae. Ele também recebe os nomes de chompipe, totole, guanajo e cocono.

piscatl
O termo pizcatl, pitzcalt ou pixcatl é mais adequado. É uma palavra de origem que significa coleta, colheita, escolher o
náuatle. Mais adequado para grãos médios de coletando ou colheita de grãos, como chia de feijão, milho.

piscigranja
Uma fazenda de peixes é uma fazenda onde se realizam atividades de agricultura ou da aquicultura de peixes.
Fazenda onde os peixes são cultivados em lagoas.

piscinazo
Mergulhe em uma piscina, tome banho na piscina, nade. Por extensão simulação de falta por um jogador.
Mergulhando, mergulhando.

piscinero
Na Colômbia, ele é o responsável pela manutenção de uma piscina. Coloquialmente, jogador de futebol que vive
simulando falhas contra ele.

piscingo
É um dos nomes comuns de um pato. Na Colômbia também chamamos de yaguazo , g'iri, pisingo , suirirí , chiriría ,
pijije , pichichi , pichiche , apito de pato. Seu nome científico é Dendrocygna autumnalis e pertence à família Anatidae.

pisco
Na Colômbia é uma forma depreciativa de se referir a um homem desconhecido e gírias e isso gera desconfiança. É
um tipo de licor destilado, principalmente no Peru, embora ele também existe no Chile, Guatemala e Honduras. A
Colômbia é uma outra maneira de chamar a Turquia, gallipavo, chompipe, guanajo, cocono ou Turquia: seu nome
científico é Meleagris gallopavo e pertence à família Phasianidae. É o nome de uma cidade (e Porto) e uma província
localizada no departamento de Ica (Peru).

piscolabis
Quer dizer frugal, luz de refeição, lanche. Lanche, lanche, agrupamento, lanche, chá, 9s, mediasnueves,
mediamanana, alguma coisa.

pisillo
A natureza é um prato típico da lhanos examinando. É basicamente a seco, sal e desfiado, carne de Capivara,
(também chamada de Capivara, Capivara capivara) com ovo. A carne tem sido seca e salgada anteriormente em
blocos chamados. Natureza também é feita com outras carnes que podem rasgar ou desgastar-se e você pode
adicionar especiarias e ingredientes a gosto (Toyo, cachirre, lapa, Tatu, frango). Esta carne ou a natureza pode ser
usada como recheio de empadas, arepas ou bolos.

pisingo
É outra maneira de chamar uma variedade de pato. Também é conhecido como piche, suiriri, g'iri, pijije, pichiche,
goire, chirría, apito de pato. Seu nome científico é Dendrocygna autumnalis e pertence à família Anatidae. É também
um implemento de enfermagem, geralmente plástico ou metálico que serve como um mictório noturno para os doentes.
Também é chamado de pato ou mictório.

pisivoro
O termo correto é piscívoros. Isso significa que se alimenta de peixes. Comer peixe.

pispa
Na Colômbia significa bonito, bonito, bonito. Bom.

pispas
Na Colômbia, pispa plural. Significa bonito, bonito, bonito, elegante. Também pode ser uma expressão que significa
em um momento, muito rápido, leve.

pispito
É uma delicada chamada de despertar para um garotinho. Na Colômbia, diminutivo pispo, o que significa agradável,
bonito, elegante, bem vestida.

pispo
Na Colômbia a dizer muito bem vestido, elegante, sexy, bonita, titino, distinto, bonito.

pista
Provas, rastreamento, rastreamento ou marcas que permanece de alguma coisa. Banda de rodagem. Estrada,
rodovia, estrada. Tribunal, trilha ou esplanada para fazer desporto. Gama de ciclismo é executado em condomínio
fechado e geralmente é testes de velocidade. Asfalto ou fita de esplanada onde pousar aviões ou aviões. Aeródromo,
aeroporto. Banda ou fita com suporte musical e o texto das canções para nos guiar no karaoke. Uma série de eventos
que levam a clarificar uma investigação, provas e dados.

pista
Provas, rastreamento, rastreamento ou marcas que permanece de alguma coisa. Banda de rodagem. Estrada,
rodovia, estrada. Tribunal, trilha ou esplanada para fazer desporto. Gama de ciclismo é executado em condomínio
fechado e geralmente é testes de velocidade. Asfalto ou fita de esplanada onde pousar aviões ou aviões. Aeródromo,
aeroporto. Banda ou fita com suporte musical e o texto das canções para nos guiar no karaoke. Uma série de eventos
que levam a clarificar uma investigação, provas e dados.

pistear
Na Colômbia significa seguir, investigar, monitorar. Submeter alguém a um acompanhamento implacável e

permanente, geralmente porque eles são suspeitos de fazer algo impróprio.

pistero
em relação a pista. Um ciclista dedicado para rastrear competências. Na Colômbia, também é o mesmo que o
colombiano, hematoma em um olho, olho roxo por um golpe de estado. Equimose.

pistola
Tipo de arma, semelhante do revólver, mas mais fino linhas e são recarregadas por vários projéteis através de um
quarto. Gesto por meio de insulto que é feito com as mãos, arqueando seu índice e dedos anelares, deixando meio
dedo duro coração, significa "se você não brinques" ou "Sim, vejo!", "mamola".

pistolita
É um diminutivo de arma. Arma especial das mulheres.

pistón
Parte central da bucha de uma bala, onde o fulminante vai. Parte importante de um motor, bomba ou cilindro que com
o seu movimento impulsiona fluido ou combustível. Êmbolo.

pita
A Colômbia é uma outra maneira de chamar o guita piola, corda ou cânhamo. Também na Colômbia é um sobrenome.
Coloquialmente, vida. Tipo de algo fermentado pão. Inflexão de pitar. Isso significa que assobiar, explodir um apito ou
a buzina.

pitallo
pitallo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "O tubo de órgão cacto" sendo seu significado: o termo correto
é o cacto de tubulação do órgão. É uma vila localizada no município de Cuajinicuilapa no estado de Guerrero, no
México. Planta que produz o Pitayas ou Pitahayas. Megalanthus de Hylocereus ou Selenicereus espécies são undatus
e pertencem à família Cactaceae (cactos). É chamada de fruta do dragão e são nativas da América.

pite
Inflexão de Pitar. Explodir um apito ou a buzina de um veículo. Catatau, assobiam, rechiflar, protesto, falhando.
Pequeno pedaço, parcela mínima de algo.

pitera
Pode ser o buraco de saída de uma colmeia ou favo de mel. Ninho do pino. Ferida na testa causada por um forte
golpe. Buraco no telhado que causa um vazamento.

piti
Pode significar cigarro. Apelido de um jogador espanhol que atualmente joga na Lamia da Grécia. Seu nome completo
é Francisco Medina Luna. No Chile significa míope, cego. Em inglês e finanças, PITI significa "Principal, juros,
impostos e seguros", os elementos básicos do pagamento mensal de um crédito.

pitia
Pitia média cartomante. Era o nome de sacerdotisas que interpretaram as respostas do oráculo de Delfos.

piticlina
É o feminino de Piticlin. Isso significa dinheiro, dinheiro, moeda, denário. Usado no Chile. Curiosamente também é
usado como o nome da mulher na Venezuela.

piticlinis
Em Cuba significa dinheiro, prata. Varo, Marmaja.

pitico
Dick diminutivo. Na Colômbia pitico também significa uma fração muito pequena de algo. Tris, pedaço, pedacinho.

pitidos
Cada um dos sons emitidos por um pau ou por um apito. Assobios.

pitillo
Na Colômbia tubo, Canuto ou palha que é usado para beber líquidos. Coloquialmente alta e muito fina pessoa. Em
Espanha cigarro. Pitillo também é o sobrenome de uma atriz americana chamada María Pitillo.

pitiña
É uma refeição galega. Em essência, é pão pita com carne galega, cebola, alho, jalapeños, tomate, salsa, alface. É
semelhante a um kebab.

pitiñoso: ojos pitiñosos
Significa olhar. Eles estão dormindo.

pitiriasis alba
É uma doença de pele que se manifesta com manchas esbranquiçadas na pele, também chamado de panos. É
frequentemente causada por exposição excessiva ao sol, ressecamento da pele. É com hidratantes, que também
recebe nomes como eritema e impetigo.

pitis
É o nome de uma estação do Metro de Madrid. Está localizado na área de Mirasierra.

pitito
É uma forma de pau diminutivo. O Pitico. Diminutivo de pau, o que significa pyphane, apito. É usado assim no
México.

pitío
Nas planícies orientais da Colômbia significa foles do touro. Ação e efeito do bipe.

pito
Na Colômbia significa apito, Fife ou árbitro. A Colômbia também é um inseto da família Reduviidae (são não
mosquitos). Também conhecido como barbeiro, chirimacha. Eu chip ou bug preto. São sugadores de sangue e pode
ser vetor da doença de Chagas ou tripanossomíase. Seu nome científico é Triatoma infestans e o protozoário parasita
que pode ser transmitido é o Trypanosoma cruzi. Inflexão de pitar. Significa assobiar, árbitro.

pitoba
É o nome de um resort turístico em balí.

pitonisa
Na Colômbia significa bruxa, feiticeira, mágico, vidente. Mulher que acho que a sorte. Clarividente, parapsicologa.

pitoniso
Cartomante masculino. Mágico, pessoa que prediz o futuro, adivinador. Eu acho que, vidente, clarividente.

pitorreo
Na Colômbia usamos como sinônimo de silbatina, escárnio, zombaria, chanza, decepção e brincadeiras.

pitos
Pode ser plural de pito. É um instrumento musical que produz uma única nota de longa e repetida. É um instrumento
usado para a assobio por juízes em vários esportes. Também na Colômbia significa silbatina, apitos. Apitos, flautas.
Por extensão, também na Colômbia, também é sinônimo de juízes ou árbitros. Em alguns outros países e a maneira
vulgar significa pénis, membro viril.

pitón
Significa chifre, chifre ou cacho. Bocal de mangueira ajustável. Um dos nomes comuns de um asiático, também
chamada de cobra gigante devora homens. Nome de uma antiga cidade egípcia, também conhecida como Heroopolis.
Na mitologia grega, do monstro na forma de uma serpente gigante. No mamilo de forma coloquial, é Roberta.

pituca
É um dos muitos nomes que recebe uma planta de tubérculos comestíveis. O nome pituca, bituca ou onkucha, recebe
no Peru. Também é conhecido como taro, otoe, bituca,ñampí, papa China , malanga , bore , ocumo, cará . Seu nome
científico é Sculpted Colocasia e pertence à família Araceae.

pituchas
Plural de pitucha. Na Colômbia são algumas formigas pequenas que são muito agressivas. Sua mordida é bastante
dolorosa. Também é conhecido como ferrugem. Seu nome científico é Rattus Rattus e pertence à família Formicidae.
Em Porto Rico é chamado fio branco, hormiguilla. Na Colômbia, a palavra também é usada para designar pessoas de
pequeno corpo, estatura.

pitufar
Ele tem vários significados ou usa: está a falar com voz estridente da criança. Fazendo bobagens. Pintado de azul.
Deixe as crianças se divertem no parque. permita que as crianças de fazer maldades.

pitufo
Na Colômbia é usado como sinônimo de baixa estatura. Também uma voz estridente. Por extensão : criança, criança,
bebê, criança. Apelido de um ex-jogador de futebol colombiano chamado Anthony William de Avila Charris. Também o
chamávamos de "O Cachimbo". Personagem de uma tira de quadrinhos europeia de couro azul e baixa estatura.

pituita
Significa muco, muco, secreção de membranas mucosas, especialmente nasal.

pituto
No Chile significa conector, plug. Também pode significar elemento isolante elétrico.

piuria
Isso significa que há presença de pus ou matéria na urina. É um sintoma que reflete uma infecção renal grave.

piva
É o nome de um rio que forma a fronteira entre o Montenegro e Bósnia e Herzegovina. É também o nome de uma
barragem e um lago que fica n o mesmo rio. Há também uma cidade e um mosteiro com o mesmo nome. Rio Piva
também é chamado de "Rio de cinco nomes".

pivoteo
Inflexão pivô . Na Colômbia significa saltar. fazer você pular. Faça um salto de bola no chão. Em uso generalizado, o
basquete é uma ação ou jogo em que um dos jogadores altos joga uma ponte ou pino para outro companheiro de
equipe enfrentar. No futebol, também é um movimento semelhante, onde o jogador alto ou bem colocado abaixa uma
bola em um centro para um companheiro de equipe receber e fazer um arremesso de nível e tentar marcar.

pixelar
Significa borrar ou censurar uma imagem. Também significa distribuir uma imagem em partes muito pequenas,
expandir ou ampliar demais uma imagem.

pixi
É o nome de uma marca de cosméticos britânica. Sua máxima de negócios é que seus produtos são projetados para
realçar a beleza natural.

pixides
Significa em caixinha latina (geralmente cerâmica). Eles também podem ser chamados pixis ou Pyxide. Tem usos
como cosmetiquera, peito ou joalheiro e na Igreja Católica para transportar óleos, óleos ou ostias. Na cidade velha
também eram baús de madeira.

pixidio
Em Botânica é o nome de uma das aulas de frutas. Caracteriza-se por ser seco e cápsula. Eles são desícidos, então
eles explodem quando amadurecem para liberar as sementes. Exemplos incluem alguns beleños e a castanha da
Amazônia ou castanha do Brasil.

pixtón
Na Guatemala, é igual a Pupusa, Arepa, Tortilla grosso Maia. Há também arroz Pixton.

piyar
Em língua asturiana é pegar ou pegar algo no ar. Também é apiyar, a luz de fogo por faísca (RCU de sílex). Pilar com
ll, apreender, levar, descobrir, comprar, encontrar, encontrar, compreender, entender, pegar.

piyino
piyino é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Pillino ou IMP" sendo seu significado:<br>O termo correto é
Pillino ou caráter travesso. Significa inteligente.

piyte
É uma variedade também do elote muito típico do Estado de Chiapas, no México.

pizarro
É um sobrenome de origem espanhola. Nome de uma cidade espanhola, na província de Cáceres, que pertence ao
município de Campo Lugar. é de origem basca. Sobrenome de um futebolista peruano, chamado Claudio Pizarro.
Sobrenome de um conquistador espanhol chamado Francisco Pizarro. Nome de uma cidade colombiana no
Departamento de Chocó (Baixo Baudó).

pizca
Na Colômbia, isso significa muito pequeno pedaço ou pequena quantidade de algo. Pequena porção, quantidade muito
pequena.

pizco
Significa uma porção mínima de algo. Tris, aperte. Aperte a pele.

pizero
Pizer escrito incorretamente e deve ser escrito como pizza. sendo o seu significado: Pizero ou melhor pizza ainda é a
pessoa que prepara, vende ou transporta pizzas entrega em domicílio. Isso deixa dentes pintados mordida.

pizeta
É um implemento laboratorial que serve para lavar as mãos. Piseta também é usado. Tem outros nomes tais como o
frasco de lavagem ou a garrafa de lavagem.

pía
PIA está incorretamente escrito e ele deve ser escrito como "Pia ( nome )." sendo seu significado:<br>É um nome de
mulher de origem Latina e significa o piedoso. Versão masculina de Pio. nome de vários papas. É sinônimo de
Clemente, devoto, religioso, piedoso, fiel, beata, gentilmente, compassivo.

pícara
Na Colômbia tem dois significados diferentes. Pode significar agradável, irônico, astuto, mesquinho, malicioso,,
amigável, brilhante, é divertido ou alegre. Também significa trapaça, bribona. pilla, criminoso, tunante, veado, ladrão,
ladrão.

pícaro
Na Colômbia tem dois significados diferentes. Pode significar irônico, astuto, mesquinho, malicioso, travesso,
simpático, brilhante, é agradável ou alegre. Também significa patife. bandido, astuto, astuto, ladrão, bandido.

pícher
O termo correto é lançador. Na gíria, beisebol é sinônimo de serpentinero, lançador. O jogador que começa os jogos
de beisebol.

pícnico
Na Medicina significa obeso, gordo, acima do peso. É o biotipo de pessoas que exercitam pouco ou sedentários. Eles
geralmente também são curtos em estatura, o que os faz parecer gordos.

pífano
Na Colômbia é sinônimo de pito ou apito. Tipo de flauta ou Piccolo. Também de árbitro ou juiz vestindo um apito,
árbitro (árbitro).

pípila
Era o apelido que era conhecido por Juan José de los Reyes Martínez Amaro um mestiço, que participaram da
independência do México, sob as ordens de Hidalgo. Morreu de silicose como grupo de trabalho muito tempo como
barretero em minas.

pírgano
Tira ou caule da palmeira usada em cestas. Rachis folha de palmeira.

pírrica
Estreita margem de vitória e caro. Que ele não tem mais mérito. Doloroso, questionável.

písamo
Na Colômbia é um dos nomes comuns de uma árvore. Também é chamado de bucaneiro, poró, bucare ceibo ou
camibu. Seu nome científico é Erythrina poeppigiana e pertence à família fabaceae.

pla
É um polímero que é usado para fazer recipientes biodegradáveis. É uma abreviação ou acrônimo de polilático ou
ácido polilático láctico. PLA e Pla, também é um sobrenome espanhol de origem catalã. José Antonio Plá, foi um
futebolista argentino do América de Cali, jogando de volante (1972).

placa
Colômbia tem muitos significados: pode ser o registro de um veículo, logotipo ou insígnia. Pode ser uma crosta,
revestimento, filme ou placa, um sinal, aviso ou anúncio, uma folha, ferro ou chapa de metal e um raio-x.

placebo
É um tipo de medicina inócua ou inerte que gera uma sensação de bem-estar para um paciente, mas que na verdade
não cura seus males. Eles são usados como elementos de controle de um ensaio clínico.

placenteras
Isso significa que produz prazer, eles são bem-vindos. Agradável, bonito, agradável, plácida.

placer
É o sentimento que você tem quando ele ocorre ou é percebido algo que é nosso prazer e satisfação. É sinônimo de
prazer, deleite, alegria, alegria, sabor, charme, Bliss, complacência, sensualidade e diversão.

placeros
Na Colômbia é sinônimo de verdureiro, vendedor de um quadrado ou galeria. Está associada com pessoas rudes,
bélicas e ordinárias. Vulgar, bruto. Relacionada com a Praça ou a galeria.

placio

O palácio está escrito incorretamente e deve ser escrito como "ele deixou, ele satisfeito." sendo seu significado:<br>O
termo correto é vontade. É a mesma coisa que agradou. É uma inflexão do prazer. Sentimento de prazer ou
satisfação.

placita
Você quer dizer pequena placita. Diminutivo de quadrado. Em latim significa certo.

plagoso
Uma pessoa de má reputação, malfeitor. Local onde há muitas pragas ( ratos, insetos, cobras, larvas, etc. 41. Na
Colômbia e especialmente em Casanare, plagoso refere-se a uma terra onde existem muitas cobras e, por extensão,
um terreno onde há muitas ervas daninhas.

plaguicidas
É um termo genérico para definir os produtos químicos que são usados para matar ou erradicar as pragas de qualquer
ambiente (casa, culturas, corpo humano, animais, etc.) ) . Existem em diferentes formas, tais como líquidos, iscas,
pós molháveis, pílulas ou comprimidos, cremes ou shampoos. Eles podem ser garrapaticidas, nematicidas,
rodenticidas, fungicidas, etc. São produtos que devem ser manuseados com cuidado, dado a sua elevada toxicidade,
muitos são cancerígenos, teratogênicos, tem residual e mortais. Praga chamada um animal que se prolifera e afeta as
culturas ou a produção, a saúde humana ou animal.

plan
Pode significar modelo, sistema, estratégia, programa, projeto, esboço, esquemático, ideia, intenção, propósito,
conjuração, usinagem. Plana, plana, plana, simples. É também o nome de um município espanhol, que está localizado
no Condado de Sobrarbe, província de Huesca, no norte da Espanha.

plan b
Significa alternativa, segunda opção, rota de fuga. Situação que pode nos fornecer uma alternativa viável, quando
notamos que nossa primeira resposta não é eficaz.

planada
Significa terra simples, plana e extensa, plano. Simples, simples, savana. Geralmente é um terreno plano, com pouca
vegetação e o solo coberto com grama ou grama.

planadas
Significa planícies, terras planas, terra plana, terras achatadas e achatadas. Plural plano, que significa plano, plano,
terreno plano e extenso. Nome de um município colombiano pertencente ao Departamento de Tolima.

planalto
Nome do Palácio do Planalto, ou seja, sua sede de governo. No Brasil, é o nome de um município pertencente ao
Estado do Rio Grande do Sul. É também o nome de uma ecoregião do Brasil, com características muito especiais : é
um planalto extenso e contém o grande maciço. Também é chamado de Planalto Brasileiro.

plancito
Plano diminutivo. Significa projeto, programa, ideia, intenção. Na Colômbia plano ou plano também pode ser um
terreno plano ou plano de pequena extensão. Forma coloquial de chamá-lo de uma atividade lúdica.

planeador
Aeronave muito leve que não tem motor e seguir voando as correntes de ar. Para voar, ele geralmente é rebocado por
outro avião.

planificando
É uma inflexão de planeamento. Na Colômbia, significa usar contraceptivos para evitar gravidezes indesejadas. Plano,
cronograma.

plano de inundación
É o mesmo que o espelho de água de uma enchente. É a área que estima será ocupada pelas águas de um dilúvio.
Água de superfície. Área máxima de água. Área de inundação.

planos
Plural de avião. Desenhos de mapas ou que representa uma estrutura que será construir. Desenhos, mapas.
Desenhos escalados.

planta
Organismo vegetal. Na Colômbia é sinônimo de piso, nível ou gerador elétrico. Na arquitetura é uma plataforma plana
ou seção horizontal de um edifício ou construção. Pode igualmente significar a fábrica. Sola, parte inferior do pé, parte
do corpo que faz contato com o solo ao caminhar.

planta de pié
Fundo do pé fazendo contato com o chão enquanto caminhava.

planta guata pajarito es medicinal
Na Colômbia, há duas plantas que são chamadas de pastas (ouates) e pássaro. Ambos são para uso medicinal. O
pássaro, é uma planta parasita é usada em homeopatia entre outras coisas, para aumentar as defesas Seu nome
científico é Viscum álbum. É também chamado visco, azevinho e visco. É a família Santalaceae. Pastas (ouates) é
outro nome dado para o dente de leão é uma planta da família Asteraceae, que tem usos medicinais. No Chile existem
várias plantas medicinais chamado pasta (ouate) e lá pasta (ouate) de lagarto, porco alcochoadas e estofamento
pássaro, todos são medicinais e à família Asteraceae.

planta guía
É um termo usado em Botânica para designar uma videira, planta remetente ou alpinista. São plantas com hastes
blatable que não podem ser suportadas no seus próprios. Rastreador, guia.

plantación de alisos
É um plantadas floresta ou floresta artificial plantadas onde árvores de Alder 40 espécies; Alnus jorullensis ou Alnus
acuminata família Betulaceae ). Cultivo de amieiros. Esta árvore também dizemos chaquiro ou cinzas.

plantar cara
Lidando com situações adversas com determinação. Cara, lute, lute, cara.

plantica
Diminutivo de planta. Planta ou matar pequenos. Mudas, mudas. Matica.

plantío
Pode ser o nome da terra cultivada, um terreno ou uma plantação. Cultivo, plantio, lavoura, pomar, parcela, plantação.

plañidera
Mulher que chora de uma forma muito ultrajante. A Llorona. Mulher que joga magros, soluços ou gritos de dor.

plañideras
Plural de plañidera . Mulheres que choram muito escandalosamente. Chorando. Mulheres que jogam magras, soluços
ou gritos de dor.

plañideros
É as machos carpideiras. Pessoas que se dedicam a chorar todos os chorões. Salgueiros, chorona, soluçando,
suplicantes, gemidores.

plañido
Grito lamentoso. Significa a gemer, lamentar-se, súplica, rogo você chorando, soluçando, grito, lamento, queixa,
lamentação, choro.

plaqueta
Pequeno prato, um prato, metal de folha. Em medicina e biologia é o mesmo que as plaquetas. pequenos fragmentos
do citoplasma núcleo que falta. Sua função é de formar coágulos para curar as feridas.

plaquetaria
Em relação às plaquetas. São células integrais de fluxo sanguíneo importantes no processo de coagulação e no
controle de hemorragias.

plastazo
Na Colômbia é uma queda muito forte. Bata que é recebido quando você cai fortemente.

plasticariano
É um coletivo de pessoas que visa erradicar o uso de plástico (especialmente sacos) de suas vidas.

platal
Na Colômbia, significa fortuna, fluxo, millonada, nota, alta soma de dinheiro, pilha de prata, dinheiro.

platanillo
É uma planta da família Marantaceae que, no México, dizem também Kento, popal, hojal, bojillo, rosarioo, pehuajó,
huajo, caporuno. Seu nome científico é Thalia geniculata. Na Colômbia, há uma outra planta que dizemos platanillo,
mas seu nome científico é Heliconia bijai, que nós também dizer bijao, pertence à família Heliconiaceae. Ambos são
usados em seus países para embrulhar o queijo, carnes ou tamales.

platanito
Banana diminutiva. Banana pequena. Também é outra maneira de chamar a banana anã ou sanduíche. Nome
artístico de um comediante mexicano cujo nome verdadeiro é Sergio Alejandro Verduzco Rubiera.

platea
Significa que a parte inferior de um teatro. Local perto da cortina. Prato.

platenses
Significa nascido, residente ou relacionados a La Plata. Você pode consultar para a cidade de La Plata, na Argentina
ou para o município de La Plata, no departamento de Huila, na Colômbia. Na Colômbia, para os nativos de La Plata
dizer Platenses ou Platenos. Relacionados com o Río de La Plata.

plateño
Na Colômbia pode significar origem de Platão. no Departamento de Magdalena ou também originalmente de La Plata,
no Departamento de Huila. La Plata na Argentina se chama Platenses.

plateños
Significa afside, residente ou relacionado a la Plata. La Plata é o nome de um município colombiano no departamento
de Huila.

plateo
Em ciências agrícolas e florestais é a atividade de limpeza no círculo, as ervas daninhas ao redor de uma planta, um
arbusto ou uma árvore. Chama-se assim o espaço limpo é em forma de prato.

platero
Joalheiro especializado para trabalho de filigrana em prata, prata joias. Significa, também, a prata ou o tamanho de um
prato. Nome de um burro. em um trabalho de Juan Ramón Jimenez.

platija
É um dos nomes comuns de um único peixe. É plana, mora em segundo plano e nada ao lado. Ele tem os dois olhos
do mesmo lado. Seu nome científico é Platichthys flesus e pertence à família Pleuronectidae.

platija pez teleosteo marino anacanto
Definição de linguado . São nomes comuns dos peixes conhecidos popular como sole. Caracteriza-se por ser plana e
ter os dois olhos no mesmo rosto. Bacalhau e pescada também são chamados de anacanto e a palavra significa
espinhoso.

platillo volador
É uma maneira mais comum de chamar naves alienígenas ou mais conhecidas como OVNIs (objetos voadores não
identificados). Placa voadora.

platimiode
O termo correto é Platinoide, é um grupo de semelhantes a platina 40 elementos químicos; PT-) e formada com rutênio
40 elementos; Ru ) Rhodio ( RH ) PD ( PS ) ósmio Os ( ) e 40 Iridium; ir ). Platinoide também é uma liga com cobre 40
metais; CU-) ( de níquel Ou ) e 40 de zinco; Zn ).

platita
É um diminutivo de prata usado no México. Na Colômbia nós dizemos conversa.

platínidos
É um grupo de 6 elementos químicos de transição que são utilizados como catalisadores. Este elementos são também
chamados de platina da família. São o ródio (Rh), paládio (Pd), rutênio (Ru), ósmio (Os), irídio (Ir) e platina (Pt)

plato
É um navio circular plano, que é parte integrante dos pratos, o que pode servir sopas, sobremesas, seco, saladas,
carnes e sobremesas. É, também, cada um das delícias preparadas em cada região ou país. Especialidade
gastronómica ou culinária. Escudilla Bowl, prato, refeição, comida, fono. Na Colômbia, dizemos prato grande unidade
ou disco traseiro onde ele está incorporado na roda traseira da bicicleta cadeia e onde estão os pedais. Pinhão. Na
Colômbia é o nome de um município do departamento de Magdalena, Porto no Rio Magdalena e famoso pela lenda do
homem jacaré.

plato pando
Na Colômbia o prato seco, é um prato raso, liso ou liso.

platudos
Na Colômbia significa rico, habitado, rico. Eles têm muito dinheiro ou muito dinheiro.

play
É um jogo de palavras em inglês que significa. Na Colômbia coloquialmente significa assunto, assunto, história, motivo,
razão.

player
É uma palavra em inglês que significa jogador. Também significa fã de jogo, jogador.

playera
É uma maneira de chamar uma t-shirt em vários países Centroamricanos. Na Argentina, também dizem t-shirt.
Camiseta.

playón
É a terra que é formada pelo acúmulo de sedimentos nas margens dos rios após inundações. Eles são geralmente
muito fértil, mas susceptíveis de inundação de terra nova. É um município da Colômbia, no departamento de
Santander. Praia grande. Terra plana, pedra e areia que permanece após uma avalanche ou uma inundação.

playroom
É uma palavra em inglês, que significa sala de jogos, sala de jogos. gabinete fechado onde você pode praticar vários
jogos.

plácemes
Plural de pláceme . De plácemes, significa felicidade, elegia, parabéns, parabéns. Isso os inunda com prazer,
felicidade. Feliz, feliz, alegre.

plántagos
É o nome de várias plantas medicinais na família plantginaceae. É outro nome comum dado às plantas chamadas
llantén ou plántago. Ele recebe muitos outros nomes comuns, tais como: canário, ballico, cana, cinco veias, gitanilla,

orelha de lebre. O nome científico do mais comum é Plantago major e pertence à família Plantaginaceae. Llantenes,
lanosos, canais, ciganos.

plántula
No sector florestal é uma planta recém germinadas, pronto para o transplante. Planta encapachada. Planta de árvore,
germinada no berçário, pronto para negociar.

plántulas
É o nome dado para as pequenas plantas, brotos em uma muda ou um berçário. Plantas recém germinadas, pronta
para o encapachado (semente ou transplante para um saco ou capacho).

plásmico
Significa parentes de plasma. Estado da matéria.

plásmido
É um tipo de cromossomo sem proteínas associadas e é amplamente utilizado como vetor em Engenharia Genética
dada a sua capacidade de auto-replicação. Eles estão acostumados a, por exemplo, produzir insulina mais facilmente.

plástico
Material sintético ou orgânico que para a moldar facilmente. No domínio da linguagem significa que é animado ou de
expressiva de grande força. Material plástico tem a capacidade de ser deformado sem quebrar.

plásticos
Eles são materiais sintéticos, derivados do óleo, alcançado pela polimerização. Suas principais características são a
sua elasticidade e flexibilidade, bem como deixá-lo dar formas e ser moldado facilmente. As grandes desvantagens
são o fato de ter que ser tratados dentro de determinados intervalos de temperatura porque eles são muito inflamáveis
e geram gases tóxicos, que não degradam facilmente depois de usado. Atualmente é das principais fontes de poluição
ambiental. Em ciência do solo, tipo de solo que impede a facilidade de moldagem. Non-permeável. Solos de argila. À
prova d'água.

plática
Significa conversa, conversa, discurso, sermão. Fala para estimular ou incentivar a escuta. Arenga, proclamação,
proclamação, pregação, católica.

plebe
Na Colômbia é um grupo de pessoas que agem em desordem e que geralmente rola arrasando com o que encontram.
É sinônimo de clã, etnia, tribo, tropa, tropa, gangue, horda, gangue, multidão, multidão, caterva, cândida. Coloquial
maneira de chamar as pessoas em geral, máfia. Pessoas, cidade ou multidão.

plebeyez
É a condição ou qualidade de seres humanos que estão sujeitos a uma imperial ou monárquica de governo e não
pertence à nobreza. Das pessoas comuns. Vassalos, servos, subordinados, plebe, máfia.

plebeyo
Isso pertence ao plebeu. É comum, comum, do povo. Na Colômbia também significa membro de gangue, máfia,

horda. Na Idade Média, servidor ou empregado, pessoa que serviu ao Senhor. Servo.

plectrocarpa
Significa fruto com espinhos. Tendo o fruto com espinhos. É um género botânico pertencente à família
Zygophyllaceae.

plegaria
Oração levantando-se a Deus ou aos Santos, pedindo alguma coisa. Quer dizer, oração, oração, oração, súplica,
ejaculação precoce, rogativa, invocação. Isso significa que você dobrado, ele se ajoelha, pedir com humildade e
devoção.

pleguete
Tendril ou formigamento de lagoas escalando plantas como a videira, que lhes serve para agarrar ou segurar algo que
as segura. Gancho.

pleitero
Significa pendenciero, luta, conflito. Ele gosta de processos e argumentos.

pleito
Em média contencioso jurisprudência, caso, julgamento, processo, causa, demanda, debate, controvérsia, disputa,
briga, discussão, pendência, rina, lutar. Concurso, eu acho.

pleitos
Em direito contencioso, casos, processos, causas, debates, demandas e disputas. Plural de processo judicial. Litígio,
processo, discussão. Também é sinônimo de rina, luta, você escaramuça, pendência.

plejía
É um sufixo grego que significa paralisia, cessação.

plena
Na Colômbia significa completo, cheio, satisfeito, inteiro, completo, cheio, transbordando, inundadas. Todos os
membros do plenárias, reunião, Assembleia.

plenarias
Na Colômbia, o Congresso está dividido em Senado e Câmara dos deputados e cada seção tem várias comissões de
estudos. As sessões plenárias são reuniões de delegados envolvendo todas as comissões ao mesmo tempo. Eles
também são chamados plenárias quando você assiste ao Congresso em plena, ou seja, senadores e representantes.

pleocroismo
É uma habilidade que alguns minerais têm de absorver a luz de forma diferente, o que permite variar a sua coloração
de acordo com o ângulo do observador.

pletórico
Significa completo, cheio, rico, cheio, cheio, saturado, carregado. Mais refere-se aos sentimentos como alegria,

satisfação e emoções.

pleuronectiforme
Na Zoologia é um taxon de peixe. Significa que tem uma forma plana, que se parece com um prato. Etimologicamente
significa peixe que nada ao lado.

plexímetro
Na medicina, é o nome dado o dedo médio ou o dedo de um médico quando ele é usado em percussão indireta
(desempenhando o papel de examinar). É também chamado de apoio de dedo. O dedo da outra mão que está a bater
à porta é chamado martelo de dedo.

plétora
Significa riqueza, superpopulação, excesso, profusão e excesso. Em biologia excesso sangue ou outros líquidos
orgânicos do corpo.

plisado
Meios com dobras ou vincos. É uma inflexão de plissamento, que significa dobrar, dobrar, enrugar, escarolar, enrugar,
curl.

plitidepsina
É o nome de um medicamento que está sendo testado na Espanha para tratar Covid-19. É extraído das ascidias que
compõem o plâncton presente em quase todos os mares, mas especialmente dos albicanos de Aplidium.

plomero
Na Colômbia, ele é um trabalhador que se dedica a fazer instalações ou reparos em tubulações de condução de água.

plomizos
Plural de encanamento. Significa que parece chumbo ou tem a cor do chumbo. Cinza, acinzentado.

plomo
É um elemento químico, símbolo químico Pb e número atômico 82. Na Colômbia significa bala, ou prumo. Você pode
especificar vertical ou queda livre. Descanse algo pesado na sua base.

plomoso
Isso significa que contém chumbo, ou que é dessa cor. Cinza, cinza, cinza. Significa também pesado e desconfortável.

ploo
É que o nome de um planeta com quatro satélites é as guerras. O nome completo do planeta é Plooriod. Responda a
qualquer pergunta que é desconhecida com certeza sua resposta. Resposta hesitante.

plox
É um termo usado por usuários de vídeos e jogos da internet, que significa "por favor"

plr
É a sigla para Private label rights. Direitos de etiqueta privada em Marketing na Internet. Estes são os direitos de
propriedade intelectual vendidos por um autor.

plugo
É uma inflexão irregular de prazer no passado (o regular é plációcido). Significa agradar, por favor.

plugo es sinónimo de rogar?
É uma inflexão do prazer ( é um verbo irregular ). Você transmitiu. Significa sentir satisfação, eu gosto. É uma forma
que quase não é mais usada. Ele aparece em cultos antigos e textos teatrais. Alguns ainda usá-lo como uma oração,
a súplica, a pedido.

plujo
É uma inflexão irregular de prazer, no passado ou no passado (o regular é pláció. Significa agradar, por favor.

pluma
Na Colômbia, tem vários significados. Pode ser o keratinous estrutura que cobre o corpo das aves, pode ser uma
chave, torneira ou torneira. Um tipo de guindaste para levantar pesos na altitude. É também o nome de uma categoria
no esporte do boxe (pesos de boxers entre 54 e 57 quilos). É também uma maneira de chamar uma caneta ou a
caneta de spherographic de tinta.

plumas
Na Colômbia é sinônimo de torneiras, chaves e canetas. Keratinous cobertura de pássaros muito fortes, composto de
alguns apêndices da córnea com duas características especiais a canon fino e alongada e queixos, macio e filiformes.
As penas também são mastros guindastes. Ornamentos.

plumbagina
É um tipo de grafite, que é usado para fazer minas para lápis.

plumbonacrita
É o nome de um mineral que é classificado como carbonato de chumbo. Tem uma aparência de madrepérola ou
pérola. Foi usado no enchimento de muitas pinturas.

plumíferas
Significa que tem penas, que seu corpo está coberto de penas. É uma maneira genérica de chamar pássaros.

plurentnico
plurentnico é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Plurietnico" no sentido de:<br>Acho que eles pedem
Plurietnico. Se assim for, isso significa que eles conhecer e co-existem pessoas pertencentes a diferentes raças e
diferentes comunidades. População mista de diferentes culturas e costumes, que vivem juntos.

plurietnia
Condição de uma população que vive juntos apesar de pertencentes a diferentes grupos étnicos.

plurietnicidad
É a qualidade de um país ou território contêm uma multiplicidade de grupos étnicos ou grupos étnicos. Isso tem várias
aldeias nos costumes e origens diferentes.

pluriglosia
Pluriglosia é o mesmo que Poliglosia. É a qualidade da conversa, ler, escrever, entender várias línguas ou idiomas.
Poliglota. Pluriglota.

plurilin
É uma maneira muito familiar e coloquial de se referir a um multilingue, a poliglota. É uma pessoa que fala várias
línguas ou vários idiomas.

plurimo
Significa pluralidade de elementos, multiplicidade. De múltiplas mídias ou fontes.

pluscuamperfecto
É um tempo de conjugação passada em nossa língua. Significa fatos passados que se relacionam entre si (um antes
do outro). Fato antes de outro que já tinha acontecido.

pluteo
O termo correto é plotagem (ou platteo). É uma inflexão da trama. Isso significa desenvolver mapas, bandeiras,
banners ou qualquer tipo de aviso, usando uma plotadora (ou plotadora). Design de impressão, desenho. Também
chamado de trama, que é uma máquina que funciona em sintonia com um computador ou computador, plotadora linear.

pluton
O termo correto é Plutão, com Tilde. Nome do considerado nono planeta do nosso sistema solar. Hoje é considerado
um planeta anão. Tem 5 satélites naturais. Na Roma Antiga, ele era o deus do submundo e da escuridão. Era
equivalente a Hades da Grécia Antiga. Foi descoberto em 1930.

plúmbicos
É o plural de plumbic. Significa que contém chumbo, que está relacionado com a ligação (latim Plumbum). Também é
um tipo de tratamento homeopático que são dadas para as pacientes doses muito baixas de chumbo.

pma
Pam é a sigla ou gestão ambiental do abreviação plano. É um documento de natureza técnica que descreve as
atividades que terão lugar em um projeto de desenvolvimento para mitigar, compensar, diminuir ou eliminar o impacto
ambiental que pode ser gerado. Deve apresentar à autoridade ambiental competente e se meios aprovados devem ser
a licença ambiental.

pneumovirus
É uma classe de vírus que afetam as vias aéreas dos animais, mas especialmente aves, caninos e bovinos. Eles
também afetam os humanos. Grupo de vírus pertencentes à família Pneumoviridae (que antes eram classificados
como um gênero da família Paramyxoviridae).

poblacional

Isso significa população relacionada. Pertence a, é dedicado ou relacionado aos habitantes de um território.

poblaron
É uma inflexão de preencher. Significa resolver, resolver, ocupar, ao vivo, ao vivo.

pobrecito
Na Colômbia é uma expressão da compaixão. Indica que a pessoa ou animal que é referenciado tem sofrido de uma
condição médica ou calamidade.

poceta
É uma das maneiras de chamar um copo sanitário. Inodoro, banheiro, banheiro. Também pode significar piscina,
piscina, piscina, lagoa, piscina, lagoa ou lagoa. Bem depreciativo derivado.

pocha concha
Eles são vulgares maneiras para se referir ao órgão sexual feminino, consoante os países e, por vezes, as regiões de
um mesmo país. Pocha é usado em Guatemala e El Salvador, shell, na Argentina e Venezuela. Existem outros termos
igualmente vulgares usados em Bedskirts, Chimba e Woodcock em Colombia.Si consideram separadamente as
palavras, pocha também significa 40 incolor ou precárias; se nos referimos a uma pessoa, ) e é uma árvore na Costa
Rica. Em relação à casca é um animal de bivalves, mas na Colômbia significa audácia, atrevimento, ousadia.

pochette
É uma palavra na carteira do significado de língua francesa, bolsa, bolso ou carteira pequena. Também chamado pela
extensão para algo que é de tamanho pequeno ou menor do que o normal ou potência (um homem, um lenço, um
instrumento musical, etc.). Lenço no bolso do casaco.

pocho
Significa triste, aflito, desencorajado. Ele também é usado para designar uma fruta sobreamadurecidas ou podre.
Coloquialmente, mexicano ou latino que vive nos Estados Unidos e não fala espanhol fluente é chamado Pocho.

pochoclo
Na Colômbia, chamamos-lhes batatas fritas e em Inglês é de milho pop (milho explodiu ou assado). O termo pochoclo
é a forma usada na Argentina para se referir a batatas fritas ou pipoca, que foi popularizada após uma má tradução de
milho pop como pop-choclo (sendo choclo, milho concurso, de modo que a tradução, nesse caso, seria toteated milho
concurso ou milho azedo, o que não é verdade. Eles são a mesma pipoca, milho pirata ou pipoca. Em outros países
são chamados millo, rositas de milho, pururú, pop, canchita, canguil, pororó, cotufas, galinhas, poporopos, chivitas,
cabras de milho, milho, pipocas, rosetas, rosas, fios, tostones, ou cocalecas.

pochoclos
Na Argentina é o nome que eles dão a crispetas, milho pire, pipoca, rosas de milho ou rosas de milho. Eles também
são chamados lá pororós. Milho assado.

pochola
Na Colômbia é uma maneira muito popular e coloquial de chamar cerveja. Pola, chicha, cheve, azedo, amargo.

pocholo

Significa bonito, atraente, bonito, bonito. Na Colômbia coloquialmente, bebedor de cerveja, bêbado, beodo, cervejeiro
(também dizemos cerveja que pochola).

pochuela
Menina de origem latina que vivem nos Estados Unidos ( É um termo pejorativo e discriminatório ). Mozuela. Garota.
Jovem garota. Manita. Jovem. Diminutivo de Pocha. Ele também é usado para determinar uma menina fraca, gordura e
solta carne.

