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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.
Grupo de trabalho
pt.significadode.org

Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

pocillado
É a quantidade de líquido para algo que você quer medir que se encaixa em um poço.

pocima
O termo correto é poção, com til. Quer dizer mistura ou preparados a partir de ervas. Preparações à base de ervas
que são usadas na bruxaria ou feitiçaria.

pocinocultura
Pode ser uma maneira de se referir à criação de porcos. É porcicultura mais adequada.

pocion
Quer dizer embebe, poção, mistura, filtro. Pronto, cozido de ervas maceradas. Pode ser para curar males ou para
fazer bruxaria ou feitiços. Soquete.

pocoyo
É um dos nomes comuns dados na América Central a um pássaro noturno. Também é conhecida como chotacabras,
cuyeo, añanga ou gallinaciega. Seu nome científico é Nyctidromus albicollis e pertence à família Caprimulgidae.

pod
POD significa "Pagar pela Morte". que significa "pagável na morte" em espanhol. É um termo bancário. É o nome de
um grupo musical de Nu Metal dos EUA.

podadoras
É a ferramenta que é usada para fazer a poda. Há solo ou cortadores de grama e eles de folhagem ou ramos. Existem
mecânicos e manuais.

podager
Podager ou podagro é o nome de pássaros pertencentes à família Caprimulgidae. Podager e Chordeiles é o nome do
gênero taxonômico e, portanto, são sinônimos. Eles são popularmente conhecidos como añaperos, ynacles,
aguaitacaminos, chotacabras.

podamos
Podemos ser inflexão de poda ou inflexão do poder. Esta inflexão na presente e primeira pessoa plural de poda. Nós
podemos as árvores. Para a flexão da energia atua como verbo auxiliar ou como modo de primeira pessoa plural do
modo subjuntivo: podemos talvez ver cair de Maduro.

podálica
Na medicina há uma posição ou apresentação de um feto ao nascer, em que os pés aparecem pela primeira vez.
Também é chamada a manobra realizada pelo tocologista para facilitar o nascimento desse recém-nascido. Ele
procura juntar o queixo do bebê com o peito e segurar o pescoço, para evitar ferimentos. Em relação ao pé.

podemista
É a forma de chamar um militante do PODEMOS, nome de um partido político da esquerda espanhola.

podemonguer
O Podemonguer são " uma opereta bufe herdeira dos piores da humanidade ". Refere-se aos representantes do
movimento Nós Podemos, PSOE e seus aliados políticos no Parlamento espanhol.

poderhabientes
Pessoas que têm representatividade de alguém pelo poder em uma reunião ou em uma Assembléia. Autorizado,
substituído.

podio
Significa andaimes, plataforma ou armação para prêmio. Destaques para os mais importantes ou vencedores.
Significa pedestal, plataforma, base que é colocada para colocar em cima de um busto, escultura ou imagem. Base da
janela ou parapeito da janela. Também pode ser chamado de base, suporte ou pente.

podos
Podos ou eu podo, um prefixo e sifijo de origem grega que significa pé, perna. Exemplos de uso: pedicuro (médico
especialista em lesões do pé) e apelido (sem pernas). Tem o sufixo - pum, que significa o mesmo que a variante: pé,
perna. Exemplo de bípede (dois pés, dois pés).

podredumbre
É o resultado da decomposição da matéria orgânica. Ação ou efeito da podridão. Corrupção da matéria viva. Por
extensão, significa corrupção. Corrupção, contaminação, podridão.

podrido
Significa quebrado. Foi danificada ou corrompida pela ação de microrganismos. Podre, quebrado, corrupto,
contaminado, podre. Inflexão de poda ou poda.

poena cullei
É uma locução romana que significa Castigo de Saco ou Castigo de Saco. Foi uma punição para os parricídios. O
condenado foi colocado em um saco de couro, às vezes com animais (especialmente cobras) e jogado na água. Mais
tarde, ele passou a jogar o homem condenado em um fosso com bestas e, finalmente, para a fogueira.

poetuitero poetuitera
Ele escreve poemas curtos de Tweeter. Pessoa romântica que escreve versos na rede social.

pogo
É um brinquedo, também chamado de pau de salto ou canguru (é uma vara horizontal com alças e mola). Da mesma
forma é chamado de um tipo de dança rock forte ou pesada, que consiste em fazer saltos frenéticos em um só lugar e
colocar braços e cotovelos para manaera de barreiras protetoras.

pogromo
É um termo de origem russa. Significa destruição de devastação, morte, aniquilação, saques.

poguear
Significa dançar pulando na rua ou em um concerto. Pogo dançante. Pule no pogo ou jumper (jogo também chamado
canguru).

poinsett
Poinsett é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Poinsett ( é um sobrenome )." sendo seu significado:<br>O
termo correto é Poinsett. É o sobrenome de um botânico. Médico e estadista americano, chamado Joel Roberts
Poinsett. Dedicou-lhe o nome de Poinsettia ou Flor de Navidad. Ele foi o primeiro embaixador de EUA no México e
senador várias vezes pela Carolina do Norte.

poiquilotermo
É um tipo de organismo, geralmente micróbio, que se adapta a qualquer tipo de temperatura. Ele adquire a
temperatura do meio em que está localizado. Um organismo que se adapta ou tira a temperatura do meio onde está.

poke
É o nome de um prato típico da gastronomia havaiana. É essencialmente uma salada com pedaços de peixe. Na
língua nativa significa corte. Em Computação é uma instrução de idioma BASIC e é usado para classificar um
determinado dado de ser armazenado na memória.

polaco
Significa que ele é originário da Polônia. Nascido na Polônia, vivendo na Polônia ou relacionado com a Polônia. Na
Colômbia, apelido de um ex-jogador de futebol, chamado Alvaro Escobar Hoyos.

polaina
É uma casca protetora de couro ou tecido grosso para proteger a perna e que cobre as botas. Eles são usados por
pilotos. É mais usado no plural.

polam
Polam é o nome de uma escola de enfermagem em Bedfordshire, Inglaterra. Também em Colômbia significa para uma
empresa que produz polímeros laminados: Polam Ltda.

polanski
Sobrenome de um cineasta francês chamado Roman Polanski. Polanski nasceu na Polônia e é de origem judaica.

polarización
Formando duas forças ou blocos totalmente (ou radicalmente) opostos. Efeito dividido ou dividido que faz com que
uma parte vá para uma extremidade e outra para a outra. Formação de duas partes muito separadas e irreconciliáveis.
Tente ser o mais distante possível dos outros, ir para os pólos ou para as extremidades. Na física é um efeito elétrico
em que as partículas carregadas formam um pólo positivo e um pólo negativo. É também o termo usado para definir o
processo de cobertura de vidro com um filme especial para permitir uma visão clara em uma direção e prevenir ou
regulá-lo no outro (Em um sentido você pode ver e em outro não).

poledance
É um tipo de dança em bar ou em um tubo vertical. Também pode ser considerado como uma rotina ginástica ou
acrobática em um tubo vertical e acompanhada por música especial. Dança de tubo. Este é um termo em inglês.

polemología
É uma ciência social dedicada ao estudo da guerra e dos conflitos sociais.

poleolitico
O termo correto é Paleolítico, com til. É um período mais antigo da pré-história em que o homem feito de pedra, osso
ou utensílios de madeira.

poliandria
Poliandria é um tipo de União ou casamento entre uma mulher e vários homens. Tipo de União legal entre uma mulher
e vários maridos.

polichada
Na Colômbia significa encerado, brilhou ou emberated. Processo pelo qual cera ou betume é aplicado para brilhar .
Pode referir-se a depilação do carro ou calçado.

polichar
É um tipo de manutenção para pintar os veículos para dar-lhe a aparência novamente. Produtos especiais são
aplicados a ele, que além de depilar e brilhar a tinta, corrige e apaga arranhões.

policho
É uma inflexão de polichar. Na Colômbia significa brilhar, cera, carneiro. Cubra uma superfície com cera para
engraxá-la. Na Costa Atlântica também dizem graxa.

policía montada
É um tipo de especial na polícia do Canadá. Canadian Federal e polícia nacional. Eles agem muito montados em
cavalos. O nome oficial é a Real Polícia Montada do Canadá, é a Royal Canadian Mounted Police. É também o nome
de um filme. Na Colômbia, há algo semelhante, chamado a polícia.

policontuso
Refere-se à pessoa que tem vários hematomas, provavelmente devido a um acidente ou uma surra. Ele recebeu
muitos golpes em várias partes do corpo.

policromatico
policromatico é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Policromatico" no sentido de:<br>O termo correto é
policromático. Significa pintado muitas cores, iridescente, pigmentadas. Dando sinais de várias cores e brilhantes.

poliétnica
De vários grupos étnicos diferentes. De aborígenes de diferentes famílias ou origens.

polifemo
Polifemo é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Polifemo ( 41 próprio nome;. sendo o seu
significado:<br>O termo correto é Polifemo ( nome próprio ). O nome de um Ciclope da segunda geração, talvez seja o
mais famoso de todos. Seu nome significa " muitas palavras ". Ele era filho de Poseidon e da ninfa Teosa. Ela
aparece em várias obras clássicas da Grécia antiga. Polifemo era também o nome de um dos Argonautas.

poligenigenista
poligenigenista é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Poligenista" no sentido de:<br>O termo correto é
Poligenista. Também conhecido como Polygenism. É um pensamento, teoria ou doutrina que diz que as diferentes

raças humanas são diferentes linhagens. Etimologicamente a palavra significa diferentes ou diferentes origens.

poligono
O termo correto é polígono, com til. É uma figura geométrica que é delimitada por linhas retas vários vindo juntos (três
ou mais). Tem vários vértices e claro de muitos ângulos. .

polilla
Lepidoptera ou borboletas pequenas de hábitos nocturnal. Pragas da roupa ou da madeira. Insetos nocivos. Apelido
de um futebolista uruguaio chamado Jorde Da Silva .

polimatia
Qualidade que algumas pessoas têm, a de possuir conhecimento aprofundado sobre muitos assuntos e diferentes
assuntos. Sabedoria, sabedoria.

polimatía
É um tipo de conhecimento que engloba muitas ciências do conhecimento. Sabedoria, conhecimento, erudição. Quem
sabe ou aprende muito.

polio
É a maneira comum de chamar a doença conhecida como poliomielite. A poliomielite é uma doença viral que
geralmente pode paralisia parcial ou completamente.

polipeptidica globulina
Globulina no polipeptídeo bioquímica é uma proteína de cadeia longa ( suficiente aminoácidos ) É insolúvel em água.

poliplejia
Paralisia de vários membros, multiplejia. Impossibilidade de mover vários membros devido a problemas neurológicos.

polipote
É o nome de uma figura literária na qual várias formas de palavra são usadas mudando suas morfinas flexivas.
Derivação , figura etimológica.

polisandro
É o nome de uma madeira muito fina. É apploathed por suas cores e veia bonitas. Também é conhecido como
pau-rosa ou pau-rosa. Na América do Sul é obtido a partir de árvores como Jacaranda, Pavito, Payandé ou Gualanday.
Seu nome científico é Jacaranda mimosifolia da família Bignoniaceae . No Brasil também é extraído da Cearensis
Dalbergia da família fabaceae, que também é chamada de pau violeta. Na África chama-se Polisandro de guibourtia
ehie da família fabaceae.

polisemia
É uma peculiaridade na nossa língua, o que permite que muitas palavras com vários significados.

polisèmica
polisemica é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Polisemica" no sentido de:<br>Polissêmica é uma palavra

que tem muitos significados. Nossa língua é muito comum, então às vezes torna-se complicado até para nós mesmos.
Vamos lembra que na nossa língua, temos latino, grego, árabe, raízes também lá é Mexica, Quechua, Mapuche e
Caribes.

polisémico
Significa palavra de vários significados. Palavra de muitos significados.

politas
Na Colômbia, coloquialmente significa cervejas. Plural de polita (cerveja).

politólogo
Ele é uma pessoa que tem feito estudos universitários em Ciência Política. Conhecedor em profundidade sobre
questões políticas

politraumatizado
Um paciente que apresenta trauma em várias partes do corpo. Ele recebeu golpes em várias partes. Com vários
trauma ou choque.

polixena
Polixena é escrita incorretamente e deve ser escrita como "40 mulheres; é um nome próprio )" sendo seu
significado:<br>Era o nome de uma princesa de Troia, filha de Príamo e de Hécuba. Polixène.

polizonte
Na Colômbia, é uma pessoa que pretende viajar para livre e escondidos em um navio. Viajantes clandestinos. Pode
ser em um barco, trem ou avião. A aeronave costumam esconde no trem de pouso. É mais apropriado dizer
clandestino ou polizona, como o caso pode ser, como multipart policial é uma forma pejorativa de chamar uma polícia.

polígamo
Uma pessoa que pratica a poligamia. Uma pessoa que tem várias esposas ao mesmo tempo. Forma de casamento
que consiste de um homem e várias mulheres. Poliginia. No caso da mulher ter vários maridos, é chamado a
poliandria.

polígono
Fechada a figura geométrica que tem vários lados.

polígono irregular
Em geometria, é um polígono que tem sem lados iguais. Polígono com lados de dimensões diferentes.

polímata
Significa erudito, sábio. Uma pessoa que tem profundo conhecimento de muitas áreas diferentes da ciência. Você
sabe sobre um monte de assuntos.

polk
Polk é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Polk ( é um sobrenome )." sendo seu significado:<br>O termo

correto é Polk. É um sobrenome americano. Sobrenome do Presidente não. 11 dos 40 Estados Unidos; James Knox
Polk ).

polla
A Colômbia é uma jovem mulher. Tipo de aranha grande, peluda, comendo pequenos animais. Galinha fêmea.
Galinha no estado de juventude que não começou a pôr ovos. Tipo de aposta que pretende adivinhar os marcadores
de uma festa. Jogos de azar, apostas, jogo de loteria. Inseto Lepidoptera é bastante pungente Caterpillar. Também
na América Central é saliva, escarro.

pollazo
Frango augmentative. Na Colômbia pode ser um galo jovem. Nós também dizemos frango para uma lagarta muito
venenosa, então pode ser uma mordida de frango.

pollera
Na Colômbia, fora da saia larga e longa das cumbiamberas, é também um tipo de aranha gigante ou tarântula. Em
relação a galinhas ou galos, ou seja, animais juvenis de galinhas e galos.

polleras
Plural de frango. Na Colômbia e especialmente na Costa Atlântica longas saias de cores e adornados. Eles são
usados mais como trajes típicos ou em danças folclóricas.

pollería
Em vários países americanos é um broide de frango. Restaurantes onde a especialidade é a venda de frango em uma
variedade de pratos.

pollerones
Eles são típicos vestidos feitos de chintz coloridos especialmente para eventos carnavalezcos ou do povo. Vestidos
longos para danças. O termo é usado na Colômbia e Panamá. Saias longas ou grandes. Vestidos para o
cumbiamberas.

pollino
Na Colômbia é um juvenil de asno ou burro. Asnito, burro, burro, burro. Pequeno burro, burro de reprodução.

pollita
Um pau minúsculo. Criando uma galinha, fêmea e muito pequena. Na Colômbia significa muito jovem, referindo-se a
uma menina ou adolescente. Quase garota, jovem.

pollo
Na Colômbia, rapaz, jovem. Pessoa de aparência jovem. Apelido do músico, compositor e acordeonista colombiano
Israel Romero. Apelido com o qual ele conheceu o ex-presidente colombiano Alfonso López Michelsen.

polluela
Pau pejorativo e diminutivo. Eles são aves aquáticas gruiformes muito comuns em áreas úmidas colombianas. Eles
têm contas e pernas muito longas. Eles pertencem à família Rallidae, seu nome científico é Aramides cajanea. Tem
outros nomes comuns como Water Cock, Cotara, chiricote ou Tingua.

polocha
Na Colômbia e de forma depreciativa, significa polícia ou policial. Também da mesma forma que é chamado de chota
ou tomba.

polola o pololo
É uma peça de roupa. Geralmente são shorts e panches usados por crianças ou também mulheres sob a saia
(especialmente por dançarinos).

pololo
É uma maneira de chamar shorts ou mochos. Bloomers. Também significa abelha, um inseto.

polondera
polondera é escrito incorretamente e deve ser escrito como La Polonera. sendo o seu significado:<br>O termo correto
é o Polondera. É o nome de uma montanha ou colina dos medidores de 1388, ecoturismo e importância histórica,
localizada na província de Teruel, Espanha.

polonia
É o nome de um país europeu que faz parte da União Europeia. Sua capital é a cidade de Varsóvia. Nome de um rio
na Europa. Nome de uma localização em Wisconsin nos Estados Unidos. Nome de uma localidade chilena. O nome
de um asteroide.

polonuevero
Você quer dizer Polonuevo, uma cidade no Departamento Atlântico da Colômbia. Atualmente é um município e faz
parte da região metropolitana de Barranquilla. Vem de Polonuevo, que é nativo de Polonuevo.

polop
Polop ou Polop de la Marina é um município da comunidade de Valência ( Espanha-) localizado em Alicante.

polpo vuh
polpou vuh é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Popol Vuh" sendo seu significado:<br>O termo está
incorreto, corrija o Popol Vuh. É o nome do que descreve as tradições mitológicas da cultura maia Quiché ( Criação do
mundo, de homem, maya pensei ). Pode ser traduzido como livro de dicas. Livro sagrado dos maias. Foi o primeiro livro
pintado.

poltra
Quer dizer linhas, roupa de cama (lençóis, sobresabanas e coberturas). Em catalão significa potro, égua e cavalo.

poltrona
Na Colômbia é uma cadeira muito inchada. Cadeira com braços e fofo. Baixa grande cadeira com almofada.

poltronería
Poucos desejam fazer nada ou falta de interesse. Significa descuido, negligência, licença, abandono, indiferença,
negligência. É exatamente o oposto de interesse ou cuidado.

poltrón
Na Colômbia é uma espécie de sofá esfaqueado. Poltrona. Cadeira muito snuffy, confortável. Cadeira com apoio de
braço e fofo. Poltrona baixa e espaçosa com almofada. Por extensão preguiçosa. preguiçoso, ocioso, relaxado,
quieto.

polvero
Pequenas partículas de terra seca que gera o vento, grandes quantidades de poeira, poeira. Polvero ou em pó é um
elemento cosmético usado pelas mulheres para colocar em Make-up. É o nome de um grupo de danças em Pereira
(Colômbia).

polvorería
Um polvorería é o negócio que fabricado ou vendido a pólvora. Eles são sites muito perigosos devido ao risco de
explosão ou incêndio. Site funciona onde o polvorero.

polvorero
Uma pessoa que fabrica ou vende pólvora ou fogos de artifício.

polvorete
Nome de uma música tropical colombiana (Cumbia), composta pelo maestro Manuel Salvador Gonzalez Bedoya foi
interpretaga por Lizandro meza, Alfredo Gutiérrez e la Sonora Dinamita. Também conhecido como o midnight que Bliss
ou o galo sobe. Há uma versão cantada por Vicente Fernández.

polvorientos
Plural de empoeirado. Tem muita poeira. Lugares onde o vento através da secura do verão levanta poeira.

polystictus
Muitas manchas. Significa que com muitas manchas de cores diferentes. É o nome de um gênero de pássaros
pertencentes à família Tyrannidae. Eles são encontrados na América do Sul em grupos dispersos. Eles são
conhecidos pelos nomes de tachuan barbudo ou caçador de moscas.

polytelis
Significa suntuoso, magnífico (em alguns textos traduzidos como vários ornamentos). É o nome de um gênero de
pássaros pertencentes à família Psittaculidae. Consiste de 3 espécies de periquitos australianos, conhecidos como
periquito regente, periquito soberbo e periquito princesa.

polytmus
Significa muito valioso, altamente estimado, altamente valorizado. É o nome de um gênero de beija-flores
sul-americanos na família Trochilidae. Existem 3 espécies de beija-flores, das quais 2 foram encontradas na Colômbia
(P ). guainumbi, que é o beija-flor dourado, beija-flor de máscara simples ou ocular e P. theresiae, chamado Teresa
hummingbird, beija-flor coliverde ou beija-flor eslavo).

pom
É a abreviatura de um produto termoplástico utilizado na engenharia. Corresponde a 40 polyoxymethylene; 41 POM;
também conhecido como poliacetal, acetal e polyformaldehyde.

poma
CHUMAÇO de algodão. Pano de Terry que as mulheres usam para aplicar pós cosméticos. Tecido macio. Pedra de
origem vulcânica (pedra-pomes). É também uma maneira de chamar a Apple.

pomada
Na Colômbia é um medicamento tópico. Untura, pomada. Estar na pomada significa ser privilegiado, estar com
aqueles que tomar decisões ou ter o poder. Seja amigo dos governantes.

pomar
Lugares onde existem culturas de maçã ou pêssego. fruta. Marca de leite em Bogotá.

pomarrosas
Eles são os frutos da árvore do Pomarroso. Seu nome científico é Syzygium jambos e pertence à família Myrtaceae.
Embora seja de origem asiática, foi introduzida na América pelos espanhóis, tornou-se naturalizado e é atualmente uma
espécie invasora, especialmente em Cuba. Seus frutos são alguns balões, doces, macios e com sabor de rosas. Suas
flores são em uma panícula.

pomatorhinus
Significa que tem um nariz com tampa (refere-se à mandíbula superior ser maior que a inferior). É o nome de um
gênero de pássaros pertencentes à família Timaliidae. Eles são encontrados apenas na Ásia ao sul do Himalaia. Eles
são conhecidos como cimitarras ou pelourinho.

pomatostomus
Com a barriga coberta. É o nome de um gênero de aves pertencentes à família Pomatostomidae. Eles são conhecidos
como garrgles. É encontrado na Austrália e Nova Guiné.

pomba
Pomba é uma palavra da língua portuguesa e significa pombo, rolinha, madeira, zuro.

pomodoro
Em italiano significa tomate. É também um método ou técnica para melhorar o gerenciamento do tempo gasto
desenvolvendo uma atividade (estudo ou trabalho). Foi criado por Francesco Cirillo há 40 anos. Usando temporizador,
você trabalha ou estuda em períodos de 25 minutos, com intervalos intermediários de cinco. Também é o nome de um
molho de tomate.

pompeya
Nome de antiga cidade italiana, que foi destruída na erupção do Monte Vesúvio, perto de Herculano.

pompo
Na Colômbia significa contundente, o que carece de ponta. Não corta. Na Colômbia e especialmente na orinoquuia, é
uma forma de chamar chig.iro, carpinteiro, rumsoco ou capibara. Seu nome científico é Hydrochoerus hydrochaeris e
pertence à família Cavidae. É o maior roedor do mundo.

ponchar
Na Colômbia significa pegar, descobrir, surpreender, pescar. Encontre alguém com "mãos na massa" que está fazendo

algo errado.

ponche
Na Colômbia é uma ação de perfuração. No jogo de beisebol é para completar uma saída, com um terceiro ataque. É
também uma bebida que é preparada com várias frutas e algum licor. Punch também pode ser o nome de um roedor
ou close-up abordagem com uma câmera especialmente TV ou cinema (neste caso, é derivado de um soco, uma
palavra em Inglês, o que pode significar focar, bater ou bater no rosto).

ponchera
Na Colômbia é sinônimo de Platão, bacia, bacia, varanda. É um recipiente circular que é usado para lavar roupas ou
lavar o rosto e as mãos. Pode ser de diferentes materiais como alumínio, plástico, latão, estanho. Também pode ser
um pote, copo, pote ou recipiente onde se prepara o soco.

poncho
A Colômbia é uma peça de vestuário semelhante a um poncho, mas é de algodão e tecido fino, macio. Apocope e
maneira familiar de chamar Alfonso. Nome artístico de intérprete de música vallenato Colômbia (cantor e compositor):
"poncho" Zuleta. Seu nome completo é Tomás Alfonso Zuleta Díaz. Gabriel García Márquez, disse carinhosamente à
garganta"lata", por sua voz poderosa.

ponciana
Ponciana é uma árvore da família Fabaceae, seu nome científico é Royal POINCIANA. Conhecido como os nobres de
Flamboyan, Framboyán, Acacia Girardot ( na Colômbia 41. Embora seja nativa de Madagascar, adaptou-se muito bem
em clima quente da Colômbia. Floresce no verão com cachos de cor vermelha no. O fruto é uma cápsula de cerca de
60 cm, que quando seca, você pode usar como maracas.

ponciano
Ponciano é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Ponciano ( 41 próprio nome;. sendo o seu
significado:<br>O termo correto é Ponciano ( nome próprio ). É um macho, do nome de origem latina. O nome do 18º
Papa da Igreja Católica. Ele foi o primeiro Papa a renunciar à sua tomada de posse e que impôs a saudação Dominus
vobiscum ( O senhor esteja contigo ).

ponderación
Quer dizer a pontuação de classificação. Também é sinônimo de sanidade, moderação, moderação, bom senso
também significa contrapeso, equilíbrio, equilíbrio, igualdade, louvor, louvor, louvor, loa.

ponderosas
Isso significa que eles são muito pesados. Significa também sensato, medido, grave, circunspecto.

pondo
No Sul da Colômbia, especialmente em Cauca e Nariño, significa caldeirão, panela grande.

poner a uno en el disparadero
Na Colômbia, dizemos " Coloque a bola de canhão " ou " carne grelha ". Significa colocá-lo em risco, ameaçadas de
extinção. Correr o risco.

poner cebo
Na Colômbia e especialmente no centro do país, significa perturbar, cansativo, incomodar, irritar, gerar repulsa, hastiar,
dar lata, dar lora, irritar.

poner contra las cuerdas
Significa colocá-lo em apuros, deixá-lo em dificuldades. Nas curvas, ataque.

poner coto
Na Colômbia significa controlar, gerenciar, regular. É para pôr fim a algo que é prejudicial para os outros e ninguém faz
nada para detê-lo. Participar de uma situação para uma solução em breve.

poner en ascuas
A palavra significa brasas cozido no vapor, brasa, fogo, fogo. Colocar em brasas ou ter em espera até na Colômbia
significa interesse, mantenha-se atento e desperta a curiosidade. Deixar ou alguém ter absorvido. Gerar preocupação,
preocupação.

poner los nervios de punta
Alterar ou exasperar em grande grau de uma pessoa. Ondular, fico nervoso, se preocupe, pânico, empavorecer.

poner los pelos de punta
Significa exasperar, desespero, irritar, inflamar, enfurecer, aborrecer, indignado, excitar, exacerbar.

poner los puntos a las íes
Fazer as coisas muito claras. Estabelece as regras definitivas do jogo. Fazer exigências claras. Coloque as
condições.

poner pegas
Na Colômbia meteu pau ou vara é que fazendo piadas. Provocação, brincadeira, brincadeiras, decepção.

poner tierra de por medio
Na Colômbia é aposentar-se, afaste-se, distanciando-se de algo ou alguém, para segurança ou por despeito. Isolado.

poner un techo
Defina o topo mais alto. limite de cima. Definir um limite para que não levante ou crescer mais.

poner verde
Coloque pálido, enfurecer ou assustar alguém. O termo " Fazer verde com inveja " Significa humilhar alguém com algo
que ele quer e não tem sido capaz de obter. Fazer sentir inveja.

ponerse alguien los pantalones
Na Colômbia, significa ter caráter, impor autoridade, saber comandar, governar.

ponerse de pie

Significa estar, de pé.

ponerse trucha alguien
Na Colômbia significa estar atenta, alerta, vigilante, cuidadosa, cautelosa, vigilante, acorda o olho. Ele também disse
que forma coloquial "ser mosca".

ponga
Don é o nome de uma cidade no Burkina Faso. Don é o nome de um nativo prata fetos arbóreos da Nova Zelândia,
cujo nome científico é Cyathea dealbata.

poniente punto cardinal
Significa Oeste, Oeste, lugar onde o sol está escondido.

ponja
Pode ser Japão em língua enrolada ou jargão. Na Argentina e Uruguai quer dizer asiático, olhos, Oriental puxados.

ponky
Na Colômbia é uma marca de bolos revestidos com chocolate e com recheio doce. Eles também são uma série de
produtos salgados e doces da nossa marca tradicional de passagens colombianas e doces. A palavra deriva do
ponqué, que para nós significa bolo, bolo, bolo.

ponqué
Na Colômbia e na Venezuela significa bolo de textura macia. É preparado com ovos, farinha, açúcar. É sempre
revestido com creme doce e você pode adicionar chocolate, morangos ou capacetes de frutas. Bolo, bolo. Tem várias
formas e é servido por porções (fatias). É algo infalível em todos os tipos de celebração familiar.

ponticie
O termo correto é Pontífice. Refere-se ao Santo Padre, o Papa, para o clérigo Hierarca máxima da Igreja Católica.

pontificial
Refere-se a tudo o que diz, faz ou pensa que o Santo Padre, o Papa ou o Roman Pontifice.pontificar significa se
gabando de saber muito sobre um tópico.

pontífice
Na Igreja Católica é um título dado a bispos ou arcebispos de uma diocese. Pela lógica do Bispo de Roma. O Papa
também é chamado de Sumo Pontífice.

pony
É um tipo de pequenos cavalos levantados, que são amplamente utilizados para cavalos para as crianças. Significa
pequeno. Colômbia é uma forma coloquial de chamar um refresco maltado, conhecido pelo nome Pony Malta e
refere-se o tamanho do recipiente é menor do que os refrigerantes normais. Pônei de futebol, é um campeonato de
futebol de crianças, campeonato infantil, que se realiza em Medellín (patrocinado pela bebida mesma).

poospiza

Eles são conhecidos como monteritas ou dominiquis. É o nome de um gênero de tentilhões da família Thraupidae.
Eles têm plumagem brilhante, são insetívoros e frutívoros. São típicos da América do Sul.

pope
É um título de um sacerdote russo do rito grego. Em inglês, é equivalente ao Papa, Pontífice. É um apelido americano
de vários personagens, especialmente os atletas e escritores.

popea
O nome da segunda esposa de Nero. Também era conhecida como Popea Sabina, a Menor. Nome da nora de Nero,
também chamada De Popea Sabina, a Major.

popelina
É o nome de um tipo de tecido, tecido em algodão e de aparência fina. É rígido e durável. Também se chama poplin.

popi
Na Colômbia, nós usamos popi ou popis dizer cocó, cocó. Que o bebê fez sua necessidade fisiológica. Popis ou fazer
popi é defecar. sujo ( referido 41 bebês;.

popis
Na Colômbia, em um cocô de forma coloquial, cocô, rila, excrementos, estrume e matéria fecal. Foi também o nome de
um personagem da comédia do cara de oito, caracterizado por uma garota muito doce.

popocatepetl
É mais adequado Popocatépetl. É o segundo vulcão na altura do México, após o Pico de Orizaba (Citlaltépetl ou monte
da estrela). Popocatepetl na língua Nahuatl significa colina que fuma, a colina que fuma, smoky Hill.

popocha
Na Colômbia coloquialmente significa gordo, obeso. Tipo de arepa grande e grosso. Significa também preciosa.

popochas
É um termo que é usado na Colômbia. É uma das maneiras afetuosa chamada gorditas. Popocha é linda linda, gorda
gordura. Na Colômbia, diz 40 gordinho ou gordo; Popochchita ou popochito-) o casal, é um sinal de muito carinho.
Também se refere a ter uma carteira abaulamento, com dinheiro suficiente.

popocho
Na Colômbia significa bochechas, bochechas grandes ou carnudas. Gordo, gordo, popocho, robusto, gordinho, obeso,
gordinho, gordo. Também é um tipo de banana curta e grossa, também diz a policial ou banana.

popol
É uma palavra maia de origem, que significa reunião, grupo, comunidade, conselho. O Popol Vuh é o nome de um livro
de origem maia.

popola
É o nome de uma planta e sua fruta. É uma maneira de chamar o pino, melancia, apedrejamento, mordaz, aguamelón,

albudeca, meloan, vala ou melão de água. Seu nome científico é Citrullus lanatus e pertence à família Cucurbitaceae.
Em várias partes do Caribe é uma maneira muito vulgar de se referir ao órgão sexual feminino, aludindo ao interior
sendo vermelho ou tendo fluidos dessa cor.

poporro
Significa muito bom, excelente, maravilhoso. Exageradamente bom, bonito, legal, espetacular, fabuloso, incrível.

popote
Significa palha, palha, cigarro. É uma palavra de origem náuatl. É também o nome de uma palha que é usada para
fazer vassouras. É muito parecido com a cartilagem.

popularísimo
Significa muito popular, bem conhecido. Superlativo popular.

popurrit
É uma mistura de várias músicas populares conhecidas, realizadas na onda.

popurrí
Na Colômbia é uma mistura dançante de várias músicas ou vários ritmos musicais. Significa mistura de ritmos (rit)
populares (popu), mistura de canções muito conhecidas. Popurrit.

poquitero
É a mesma coisa que Cositeo. Isso está em conformidade com a pequena coisa ou pessoa que rouba coisas de muito
pouco valor. Isso se estabelece com pouco, o que não é exigente.

por anadidura
Significa "e além disso." Refere-se a uma relação de coisas, defeitos ou qualidades a que algo mais poderia ser
adicionado.

por añadidurs
por anadidurs está escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Adição", sendo o seu significado:<br>Anadidus,
não está escrito corretamente. O certo é adição. Além disso, além disso, significa inclusiva. Aumentar, adicionar,
adicionar, adicionar.

por añanidura
É amplamente utilizada na Colômbia, meios " como se pouco " Além disso.

por centual
por centual está incorretamente escrito e ele deve ser escrito como "Marcação", sendo o seu significado:<br>É melhor
porcentagem, mas é válido também para centual. Faz referência à proporcionalidade, em comparação com uma
centena, geralmente é usado em estatística ou matemática e Finanças ( 41 interesses;. É o mesmo que percentagem.

por defecto
Tornar-se aproximações é feito por excesso ou por defeito. Pretende chegar o mais próximo do número exato ou

fechado, de tal forma que se a fração for maior que cinco ponto ( 0. 5 ) Obtém a nota ou média e chama-se excesso.
Pelo contrário, se a fração for inferior a cinco ponto ( 0. 5 ) Ele fica por padrão. É menor a nota, quando a fração da
média for menor que 0, 5. É feito para evitar dar as anotações ou médias com muitas casas decimais. Detrimento.

por doquier
É uma expressão do tipo adverbial de lugar e meios onde quiser, em qualquer lugar, em qualquer lugar, em todos os
lados. , em todos os lugares, onde, em todos os lugares, ou por todos os lados. Em todos os lugares, global, universal,
geral. Em todos os lugares, em todos os lugares.

por las malas
Você quer dizer contra a vontade do outro. É o mesmo que o brava. Por imposição, pela força, obrigado. Imposição.

por menor
Na Colômbia, detalhe significa circunstância, fato, detalhe, revisão, detalhe do recurso. Narração detalhada. Mais
usado no plural.

por un ojo de la cara
É uma expressão coloquial usada na Colômbia para se referir a algo que tem sido extremamente caro ou oneroso.
Causa muitos danos ou mal. Trabalhoso, difícil, caro, oneroso, caro, oneroso, angustiante.

porca
É uma palavra que em italiano significa maldição, infortúnio. É uma expressão de raiva (porca miséria). Em português
significa porca, porca, porca.

porcelanato
A porcelana é a gama de produtos diferentes que existem para fazer placa especialmente em banheiros e cozinhas.
Loza. Eles geralmente incluem telhas, telhas e acessórios como guidão, toalheiros, saboneteiras, copos de sanitários,
pias, etc. Tudo o que tem a ver com sanitários.

porche
Acesso ou entrada principal de uma construção. Significa pórtico, portal, entrada. Também pode significar átrio, apoio
ou colonia.

porcinos
Significa relacionados aos porcos. Pecuária em garagens ou marraneras, porcos, marranos, porcos, leitões.

porcion crural del diafragma
Em Medicina é uma estrutura muscular cruzada do diafragma torácico, que forma o hyate aórtico e o hiato esofágico. É
um esfíncter e ajuda a prevenir o refluxo.

porculero
Pessoa irritante ou irritante. Deixar os outros desconfortáveis.

porfiado

Significa teimoso, teimoso, persistente, insistente. Não decline em suas intenções.

porfiria
Pode ser o nome de uma mulher de origem grega. Significa roxo ou também nome próprio. É também o nome de uma
doença quase sempre hereditária. É causada por alterações no metabolismo. Aqueles que sofrem dela são muito
sensíveis à luz e sofrem de problemas de pele.

porfiriano
Em relação a Porfírio. Na política mexicana, seguidor de Porfírio Díaz. Também seguidor de Porfírio, o filósofo sírio.
Ele concordou com porfito ou porfirismo. O termo também é usado às vezes para designar uma pessoa que promove o
vegetarianismo, já que Porfírio, o filósofo sírio, foi um de seus primeiros motoristas.

porfirina
Em Bioquímica é o nome de uma substância básica muito importante para a formação de aminoácidos e proteínas. É
considerada uma das substâncias que indicam a existência de vida.

pornógrafa
Significa que descreve em detalhes a paixão. Título dado a Ada Miller ou Corín Tellado.

porogamia
Em Biologia e especialmente em Botânica, é o nome que recebe um tipo de fertilização. Ocorre quando duas
esperanças são encontradas pela penetração do tubo polinic através do múquio, no saco embrionário.

poroma
Poroma é o nome de um um município e um cantão no mesmo município, no departamento de Chuquisaca, na
província de Oropeza, na Bolívia. Tem cerca de 20. 000 habitantes. Há também uma cidade chamada Poroma no
Peru, pertence ao distrito de Vista Alegre, província de Nazca, região de Ica. Na medicina, há o termo Poroma écrino
(PE). Poroma écrino (PE) é uma neoplasia, benigna anexial que podem simular neoplasias cutâneas tais como
carcinoma de células escamosas clinicamente.

poronguero
No Peru é a maneira de chamar o leiteiro, o vendedor de leite. É também um tipo de abóbora que tem pescoço ou
alongamento.

porosear
É o mesmo que limpar. Está ficando mais poroso alguma coisa. Dê maior porosidade a algo, especialmente ao chão.
Consistência do solo de Mermar. Areja o chão. Disperse partículas do solo, para que as plantas cresçam mais
facilmente. Ao porosar o solo, é possível que as plantas adoem mais facilmente.

poroto
Na Colômbia e a Venezuela é uma variedade de pequenos grãos. Carota, feijão, feijão. Seu nome científico é
Phaseolus vulgaris e pertence à família Fabaceae.

porotos
Porcas de leguminosas. Plural de feijão. Significa feijão, chuvas, feijão, caraotas, feijão. Sementes do gênero

Phaseolus e da família Fabaceae.

porpain
O termo correto é pro-pain. Pro-pain, é o nome de uma banda de Hardcore americana fundada na década de 90 em
Nova York. Vocalista e baixista Gary Meskil e o baterista Dan Richardson integraram.

porphyrio
É o nome de um gênero de aves pertencentes à família Rallidae. São conhecidas como galintas, calamones. Galos de
água, línguas, gallaretas. É característico como um grande colonizador de ilhas muito distantes, por isso são
encontrados em quase todo o mundo. Era um nome masculino grego nos tempos antigos e significa roxo (cor). Em
espanhol é equivalente a Porfírio.

porqueriza
Na Colômbia é um recinto onde elas se reproduzem porcos, porcos, porcos, porcos. Também dizemos garagem ou
marranera.

porqueriza
Na Colômbia é um recinto onde elas se reproduzem porcos, porcos, porcos, porcos. Também dizemos garagem ou
marranera.

porra
Músicas que incentivam uma equipe. Conjunto composto por líderes de torcida ou se juntou.

porrazo
Bulking de porro, na Espanha. Na Colômbia bateu e caiu muito forte. Golpe contundente. Também dizemos
hesitação.

porreto
Ontem figo ou prickly pear em ilhas Canárias. Fruta da pera espinhosa ou tunera secas ao sol. O asturiano bual é
folha verde de cebola, muitas vezes descartada (também é possível chamar, folhas de alho-poró ou alho). É a base da
unidade populacional de porretos. Cozido ou pote de folhas de cebola ou cebolinha. Na Colômbia significa nu,
vitilingo. Eu empeloto, encuerado, sem roupa.

porridge
É um alimento da origem escocesa (Celtic), consistindo em uma refeição da aveia. Mingau ou marcha de aveia.
Geralmente é consumido no café da manhã e às vezes no jantar.

porro
Para os espanhóis é um tabaco de maconha. Para os colombianos, é um dos ritmos mais alegres e sensuais. Ritmo
musical e dança na Colômbia, de folhas de sucrenas.

porrongo
Na Colômbia é um copo feito de argila. Também pode ser um tipo de vaso, feito de argila cozida e material grosso.

porrón
Como na Colômbia com a cabeça dizer porra, porrón significa cabeça grande, Cabezón. É também o nome de um
recipiente ou vaso de forma abobadada com um identificador e uma ponta aberta onde você pode beber um líquido.

porse
porse escrito incorretamente e deve ser escrito como 'Porce', sendo o seu significado:<br>Acho que o termo é Porce. É
o nome de um rio no departamento de Antioquia, Colômbia, onde uma grande usina hidrelétrica foi construída.

portacomida
É uma grande ferramenta que apresenta três ou quatro níveis de xícaras, bolos ou potenciômetros Unidos por dois
suportes que são usados para o transporte de refeições. Nível da sopa, outro vai suco seco e outro. Quando eles são
quatro carreg uma sobremesa. Eles podem ser de plástico, estanho ou alumínio. Eles estão atualmente pouco utilizado
devido à existência de navios mais modernos com divisões, que retêm o calor ou permitam a ser aquecida em um forno
de microondas.

portal
Significa entrada, porta, fachada, corredor. Também pode se referir ao nascimento, manjedoura, pórtico. Na Colômbia
também é o nome dado a uma estação inicial, terminal ou final do Trasmilenio.

portarse
Significa se comportar, agir, agir, comportar-se, proceder.

portastro
É um derivado pejorativo da porta. Porta feia ou não viciada.

portavaso
É um acessório decorativo que é usado na mesa ou no bar, para colocar sob os vasos. Sua função é prevenir molhado
(e mancha de posiblermente) toalha de mesa, mesa ou bar. Existem diferentes materiais (madeira, plástico, cortiça) e
até mesmo tecidos. Porta-copos, cupholder.

portavocía
Função ou trabalho do porta-voz. Escritório de fazer anúncios ou dar avisos. Mensagens, tout ou anunciar ação.

portavoz
Significa aquele que carrega mensagens, mensageiro. Herald, anunciante, porta-voz, emissário, comunicador. Isso
carrega mensagens entre dois lados.

portavozas
De acordo com Irene Montero, é uma palavra que ela inventou para reclamar as mulheres que representam e
argumentam em nome de uma comunidade (no caso podemos e suportado por Adriana Lastra). Feminino de
porta-vozes.

porte
Significa preço, quantidade de dinheiro que é pago. Também pode significar capacidade, tamanho ou aparência,
aparência, ar, presença. Inflexão de transporte, o que significa carregar, carregar, carregar, carregar, usar. Também

Porte, é um sobrenome de origem catalã. Há também o sobrenome Porté. Há linha de sobrenome Porte que é de
origem australiana. Sobrenome de um ciclista profissional australiano chamado Richie Porte e apelidado de "Diabo da
Tasmânia".

portento
É algo que é raro, mas que causa muita admiração. Prodígio, maravilha, milagre, fenômeno. Também pode significar
esplendor, gênio, eminência, luminária.

portentoso
Isso causa muita admiração. Algo estranho, mas admirável. Maravilhoso, fenomenal, grande, monstruoso, prodigioso,
milagroso, espplendoroso.

portica
Porta derivada e diminuta. Porta pequena, carne de porco. Portão. Fileira de colunas, em frente a uma porta da frente
ou entrada.

porticón
É o nome dado a um elemento de segurança e proteção, para portas, varandas e janelas. Geralmente consiste em
dois pedaços de qualquer material que forrar a porta. Há também dobráveis em forma de Z.

portijo
É um derivado pejorativo da porta. porta.

portuguesa
Português escrito incorretamente e ele deve ser escrito como 40 Português; é o nome próprio ). sendo o seu
significado:<br>O termo correto é 40 Português; é nome próprio ). É o nome de um dos Estados da Venezuela, cuja
capital é Guanare. Nome oficial de Portugal ( República 41 Português;. Mulher Lusitano, originários de Portugal.

porzana
É outra maneira de chamar o pintinho, gallareta, galo de água, fochas ou tingua. Na língua sporzana veneto significa
pinto. É o nome de um gênero de pássaros da família Rallidae. São pássaros que são encontrados em todo o mundo
e são colonizadores.

pos-data
O correto deve ser O Post Data (significa dados passados ou últimos dados, dados finais). É geralmente apresentado
como PD. É o que você escreve depois de assinar uma carta ou mensagem. É um conteúdo muito curto e refere-se a
algo importante que você esqueceu de comentar.

posada
É um estabelecimento de albergue para os viajantes. Na Colômbia é sinônimo de Hotel, Pousada, hospedagem. Na
Colômbia é também um sobrenome de origem espanhola, comum na região de Antioqueña. No México é uma festa de
Natal tradicional.

posaderas
Significa nádegas, nádegas. Cauda, cauda, bunda, nádega.

poschuque
É um nome dado no México para o Mojarra aplacado ou Mojarra rio. Weave do rio branco ou de pele clara.

poseso
Você quer dizer possuído, mendigo, louco, maluco. Agindo a ação de um espírito maligno. Demonized, assombrada,
assombrada, alienado, frenético.

poseto
Na Colômbia significa seguidor, seguidor, fã viciado ( passatempo não droga ) ou viciados. Possuída, possuída.

posey
Posey é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Posey; sobrenome )" sendo seu significado:<br>É um
sobrenome americano. Tyler Posey, é um ator e músico. Famoso por seu papel na série Teen Wolf ( 41 teen Wolf;

posiciones del trombon de pistones en do
É a maneira em que os dedos devem ter no pistões ou êmbolos de um trombone ou tuba para emissão de nota.

posito
O termo correto é pósito, com tilde no primeiro o. Significa celeiro, armazém, porão. Silo. Também pode ser usado
como sinônimo de associação, agrupamento, articulação, sociedade, geralmente quando se refere à união de um grupo
de ajuda mútua entre pessoas de causas ou comércios relacionados.

posmenstrual
Período que ocorre em mulheres após a menstruação. Nesta fase, o organismo feminino aumenta seu estrogênio e o
novo ovo (ou novos ovos) amadurece (n).

poso
Significa cuncho, siene, zurrapa, sedimento, tártaro, assento. Precipitar que se forma no fundo de um navio com
líquidos. Tranquilidade, calma, descanso, quietude, descanso. Sobrenome de origem italiana (Há também Posso ).
Inflexão de posar, o que significa colocar, colocar, depositar.

pospago
O pós-pago ou pós-pago é uma forma de qualquer contrato de serviço, no qual o usuário concorda em pagar uma taxa
mensal fixa, após o consumo. Ele é válido para serviços como telefonia, televisão a cabo, internet, etc. Você mesmo
pode dizer que o pagamento dos serviços públicos são pós-pago, porque eles sempre são pagos depois de ter
consumido (água, energia, gás, etc.)

posquirúrgico
Também é válido pós-cirúrgico. É um termo médico e refere-se ao período de recuperação do paciente após a cirurgia.

posso
Em português significa que posso, o mesmo que na Galícia e italiana. Em catalão significa colocar, colocar, posar. Na
Colômbia é um sobrenome de origem italiana.

post pubertad
É o período de desenvolvimento juvenil, pós-puberdade. Juventude.

posta
Nos Llanos da Colômbia, poste, fique de perto. Na corrida de revezamento de atletismo. Nessas mesmas competições
também é chamado de post para o elemento ou testemunha de que os corredores são passados para mostrar o
contato. Posta também é uma grande fatia de carne. Site onde na antiga aftergets mudou seus passeios para
continuar sua jornada.

postdada
Os postData podem ser abreviados como P. D. É um texto curto que é escrito em uma carta depois de ter assinado e
geralmente contém algo importante que você esqueceu de tentar. Dados adicionais.

postdeposicional
Isto não tem nada a ver com porcaria Ines, por favor. Este é um processo altamente técnico, que visa analisar o que
fazer ou como o meio ambiente dos resíduos deve ser tratado depois que foi arranjado ( Gestão de aterros ). Eles
procuram eliminar riscos ambientais na sequência de uma provisão. Estudo de estruturas de postdeposicionalesde de
processos de combustão: uma proposta experimental em casas ao ar livre e abrigo, trabalho experimental de gestão
centra-se nas estruturas de alterações morphotectonic de combustão ( 41 AC; simples e diferencial preservação da
combustão de resíduos em dois contextos manuseamento de cinzas de ( )

postergar
Significa adiar, deixar para fazer a seguir, adiar, adiar, adiar, adiar.

posternar
Posternar na Colômbia é o mesmo prazo. Deixe de fazer algo depois que esperava. Atrasar, atrasar, atrasar, adiar,
diferem, dilatar, estender, pare, pare. Fazer ou executar algo em um mais tarde do que o tempo planejado.

postigo
Postigo é o sobrenome de um futebolista espanhol que joga na defesa no Levante. Seu nome completo é Sergio
Postigo redondo e nasceu em Madrid. Postigo também significa camuflada ou a porta secreta, invisível, obturador.

postin
O termo correto é postin, com tilde. Significa arrogante, pomposo, com ostentação ou ostentação. Ostentando, luxo,
vaidade, elegante, com distinção.

postprandial
É um exame de sangue que é feito aos pacientes duas horas após ter consumido alimentos, com o fim de saber como
os níveis de açúcar ou glicose ocorrem. Preprandial geralmente é feito antes, ou antes de comer. Esses dois exames
dão parâmetros ao médico para determinar como o paciente assimila açúcares e em que proporção eles passam para
a corrente sanguínea. É amplamente utilizado especialmente em pacientes com diabetes.

postraron
É uma inflexão da curva ou prostrado. Significa que ajoelhar, ajoelhe-se, curvar, reverenciar.

postraumático
Sequelas ou efeitos de atrasados de um incidente violento. Significa que após o trauma. Eles são geralmente o tipo
mental ou psicológico.

postrimerías
Significa momentos finais, últimas vezes, fim, últimos momentos. Perto do fim ou do fim. Antes de terminarmos.

postulantado
Trata-se de um período de tempo equivalente a um ano, no qual um candidato faz a solicitação ou exige que seja
aceito como candidato (ou candidato) para ser aceito como religioso. Período de teste para aspirantes a novatos.
Nesse período, o candidato participa das atividades de noviço ou seminário para buscar adaptação.

posturas
Significa posição, posicionamento, localização, situação. Também pode significar atitude ou pose, oferta, oferecimento,
licitação, acordo, pacto ou acordo.

posu
Posu, ou o posu em língua asturiana significa Poso, borra de café que mal é convertida, fezes que estão no fundo de
um navio. Constância. Seriedade, sentido. Na Colômbia, dizemos motivos, sedimento.

potaje
Comida ou comida muito bem preparada. Significa prato, comida, comida, delicadeza, comida, sustento. É usado mais
no plural. É bom comê-lo. Guisado ou alimentopreparado com cuidado e qualidade. Prato especial de Páscoa com
grão de bico, bacalhau e espinafre na Espanha.

potala
O termo correto é Potala ( nome próprio ). O Potala é home ao Dalai Lama. É a expressão máxima da arquitetura
tibetana: Templo de Lhasa.

potamomania
O Potamomania é o excessivo amor por rios ou córregos ou correndo através da água.

potarita
Na Colômbia, no departamento de Boyacá, é uma taça ou totumita onde foram ordenhar o leite para beber cru. É o
oposto de uma potarota, que é uma bacia, copo grande ou grande cabaça.

potádromo
É o nome dado aos peixes que só migram em água doce. Peixes que correm rios. Atravessa os rios. Um exemplo é
truta comum.

pote
Especialmente em Tolima na Colômbia, dizemos panela alguém gordo, obeso. Pote na Colômbia é também um vaso,
geralmente de plástico onde vem a beleza cremes que as mulheres usam. Jar.

poteca o ahuyama
Na Colômbia e especialmente no Departamento de Santander Poteca é dito a ahuyama purê, sapato ou abóbora, para
que você possa considerar palavras sinóides. Prato típico de Santanderean, que pode ser consumido com hogao e
carnes. Esclarece-se em muitas partes o purê de batata também é chamado poteca de batata, então poteca significa
para muitos purê.

potencial
Significa que pode aparecer ou se manifestar a qualquer momento. Isso existe mesmo que esteja escondido ou não
notado. Escondido, secreto, escondido.

potentado
Significa que ele tem poder e riqueza. É poderoso ou que tem poder. Poderoso. Proprietário de muitos bens e
riqueza. Rico, magnata, milionário, rico, opulento, poderoso.

poternar
poternar é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Atraso, posternar..." sendo seu significado:<br>Acho que
eles pedem Posternar ou atraso. Posternar na Colômbia é o mesmo prazo. Deixe de fazer algo depois que esperava.
Atrasar, atrasar, atrasar, adiar, diferem, dilatar, estender, pare, pare. Fazer ou executar algo em um mais tarde do que
o tempo planejado.

potifical
potifical é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Pontifício ou Pontifício" sendo seu significado: o termo
correto é Pontifícia ou Pontifícia. Refere-se a tudo o que diz, faz ou pensa o Santo Padre, o Papa ou sumo pontífice.

potingue
Significa mistura, poção, preparação farmacológica. Bebida preparada a partir de ervas, gosto muito amargo e usado
como um remédio.

potoca
É uma das formas de chamar uma pomba muito comum na Venezuela. Também dizem que você potoquita, pomba,
pomba da Virgem, urpila, urpilita, tortola, terra de pomba. Seu nome científico é Columbina picui e pertence à família
Columbidae.

pototo
Apelido do cantor argentino Mario D' Alessandro, do quarteto de Almendra.

potranca
Potro feminino (ou potro) . Égua jovem que ainda não desistiu de sair. Potranca.

potrerillos
Fazendas, propriedades ou ambulante superfície ou pequenas fazendas. Pequenos piquetes. Minifundios.Vereda do
município de Ibagué. Exploração ou exploração de mesmo nome e na mesma calçada ( Colômbia-). O mesmo é
verdadeiro em Gigante, Huila e Tunja ( Colômbia-). Há também uma canção chamada Potrerillos o cantor Noel Petro.
Também é uma cidade em Mendoza, na Argentina.

potrero
Parcela de terreno coberto de grama e cercada. O lote onde pastando animais ou carcaças. Campos de gramíneas.
Monte onde os potros são colocados cavalos ( ) Espaço confinado onde pastar gado.

potrillo
Diminutivo de Colt. Potro recém-nascido. Machos reprodutores de uma égua, poucos dias de idade. Apelido ou nome
artístico do filho de Vicente Fernández, chamado Alejandro. Ambos são cantores mexicanos.

potro
Na Colômbia, que dizemos Colt para o filho ou a criação de uma égua. A filha feminina, potranca. Colt também é para
nós um quadro que serve como suporte para uma tabela, ou placa de Ridge.

potrona
É uma maneira de chamar um potro grande preto ou um potro grande entre os cavaleiros. Grande, pequena potranca.
Potro aumentado e fêmea.

pottoka
É uma palavra da língua euskera, que significa cavalo, cavalo de pouco alto ou pequeno. Raças de cavalos patianos
ou anões, pequena elevação. Poni, pônei basco, pônei Navarrese. Existem cerca de 8 raças, mas todas pertencem à
espécie Equus caballus da família Equidae.

potus
É um dos nomes comuns de uma planta ornamental interior. Seu nome científico é Epipremnum aureum. Também é
conhecido como potos ou pothos. Este nome comum tem origem no nome do gênero dessas plantas que é Pothos. É
nativa da Malásia e pertence à família Araceae.

poveda
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola (Basco). Usado Poveda e Pobeda. Aldeia de meios de alamos,
alameda.

pox
É um licor destilado em alambiques à mão em chispas. É o produto da fermentação do trigo, do milho e do suco do
bastão. Tipo de conhaque mexicano. É também uma palavra inglesa que significa varíola.

poyesis
É uma palavra e um sufixo do processo de criação de significado de origem grega. No banquete, Platão disse que
"Poiesis é o processo de ir de não ser". É sinônimo de criar, produzir, fazer, fazer, construir.

pozanco
É um sobrenome espanhol, mais precisamente de Ávila. José Antonio Pozanco Lancho ("Ros") não poderia ser
promovido por Cruyff no Barcelona, por uma lesão no coração. O nome de uma cidade espanhola em Castilla y León.

pozoblanco
É o nome de uma cidade espanhola, localizada na província de Córdoba, na Andaluzia. Neste lugar, o toureiro Paquirri
morreu de um chifre.

pozoña
Acho que estão pedindo um veneno. Se assim for o hiveeor ou ferrão que têm muitos insetos. Veneno, Insidia, mal.

pócima
Refere-se a uma infusão de ervas (ervas), preparado de sucos de vegetais ou ervas. preparado que isto leva a uma
bruxa. Karina, mistura, mistura, banhar-se.

póla
Pola escrito incorretamente e deve ser escrito como "Pola ( Sem til ) "sendo seu significado:<br>O termo correto é Pola
ou La Pola. Heroína colombiana chamada Policarpa Salavarrieta. Apocope de Policarpa e Apolonia. O nome de um
distrito de Ibagué. Em Pola de Colômbia é uma forma coloquial de chamar de cerveja. Também para a cerveja disse
Cheve, azedo, supia.

pólice
É outra maneira de chamar o dedo grande ou polegar.

pólux
Na mitologia grega é o nome do irmão gêmeo de Castor. Eram filhos de Zeus e Leda. Ele era irmão de Helena de
Tróia e Clitemnestra. Também se chamava Polideuces ou Polideuco (que significa muito doce). Nome de uma estrela
brilhante da Constelação de Gêmeos.

pórtico
Significa entrada principal disfarçada ou cercada por colunas. Átrio, colunata, portal, arcade.

pósito
É uma construção especializada em que grãos ou frutos de uma colheita são depositados. Depósito, armazém, celeiro,
silo, troja. Centro ou local de coleta, especialmente de grãos.

póstuma
Isso significa que ela é feita ou é reconhecido depois que você morreu.

póstumamente
É um advérbio que significa alguma coisa que a pessoa faz depois de mortos é geralmente um reconhecimento. Um
estudante que morre antes de seu grau, geralmente postumamente intitulado.

ppal
É abreviação para diretor. No caso de empresas significa matriz ou matriz. O mais importante ou grande.

ppm
É um acrônimo que indica traços de algo (especialmente sais) contidos na água. Significa partes por milhão.
Concentração de quantidade por peso de sais contidos em um litro de água.

pra q sirbe el puente en l biologia
Eles chamam de tronco encefálico ponte, também chamado de protrusão anular ou Pons. Pretende conectar o

mesencéfalo e a medula espinal com as estruturas superiores tais como os hemisférios do cérebro ou do cerebelo.

pradera
Terreno coberto com pastagens, campos de gramíneas. Terreno plano coberto com prados.

prado
Na Colômbia, é um município do departamento de Tolima. É um terreno plano coberto com grama, grama ou grama.

prairie
Pradaria é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Prairie ( nome )." sendo seu significado:<br>É o nome de
uma clínica de rejuvenescimento grande estabelecida na Suíça às margens do Lago de Genebra.

pralín
É um creme de chocolate com amêndoas e avelãs. É uma massa que é feita para pastelaria e Parra recheada com
chocolates ou doces com chocolates.

prao
O prao ou arco é um pequeno vaso de madeira, ao qual é adicionado uma vela triangular. É usado na Polinésia. É
também chamado de canoa outrigger, embora a canoa de palavra é de origem caribenha. A palavra prao ou arco é
uma língua malaia.

pras
Ele é o nome artístico de Prakazrel Samuel Michel, um rapper americano e membro do grupo The Fuguees.

pravia
Município espanhol nas Astúrias. Pravia é o nome de uma droga que o componente é o ácido valproico. Ele é usado
contra epilepsia e demência. Pravia Hay é um banho e diversos itens de marca de sabonete de beleza.

praviana
Em relação à Pravia, que vem da Pravia, um conselho e uma paróquia espanhola nas Astúrias. Nome de uma canção
folclórica asturiana. Natural de Pravia (SP).

praxedis
É um nome ambíguo. Os machos usou no México e Peru. O correto é Praxedis ou Praxedes. É de origem grega e
significa ativo e empreendedor. Figura nos santos católicos.

praxy
É o nome de uma empresa francesa, rede de empresas regionais especializadas na recuperação e reciclagem de
resíduos.

práxico
No movimento Práxis e motor. Movimentos coordenados que visam alcançar um resultado ou que têm um propósito
definido. Exercícios ou práticas que são implementadas para atingir um melhor conforto ou destreza. Treinar, treinar.

prea
Significa assar, descobrir, ser pego, agarrado, pego (descoberto fazendo errado). Pessoa suja ou insegura ou pessoa
que não merece nossa amizade, infiel, falsa, traidora. É outra maneira de chamar cuidados selvagens, cuy montanha,
cui country, apereá. Seu nome científico é Cavia aperea e pertence à família Caviidae. Pequeno roedor do campo.

preadolescencia
É uma etapa do desenvolvimento humano, antes da adolescência. É considerado normal entre 9 ou 10 e 12 anos.
Mudanças fisiológicas começam nele, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento sexual.

preasado
Significa que ele foi submetido a um assado parcial. Produto comestível que pode ser ingerido com um cozimento leve
ou assar.

prebendas
É um comércio ou Ministério pouco difícil e lucrativo. Obsoleta ou adicional de renda a um ofício eclesiástico. Na
Colômbia, é usada como um sinônimo para vantagens, benefícios, ganhos, melhorias, lucros, utilitário. Produtivo,
positivo.

prebenjamín
É a menor categoria de crianças em muitos esportes. Escola de iniciação esportiva. Primeiro passo na iniciação
esportiva.

prebiterio
É um lugar de padres católicos ou pastores protestantes de mais antigos e autoridade, para orar ou se preparar. Lugar
onde os mais velhos ou mais velhos (de maior sabedoria ou maior autoridade) se encontram. Espaço sagrado ao redor
do altar. É o mesmo que o tabernáculo.

precario
Significa insuficiente, escasso, pobre. Também pode significar incerto, inseguro, duvidoso, frágil ou efêmero,
transitório.

preceder
Você quer dizer antecedente. Significa "acontecer antes". Antecipar ou antecipar.

precenden
É uma inflexão da anterior. Significa ser, alcançar ou vir antes de outros, preceder.

precenden
É uma inflexão da anterior. Significa ser, alcançar ou vir antes de outros, preceder.

preceptora
Significa que as mulheres dedicadas ao ensino. Professor, professor, educador, governanta, tutor, instrutor, guia.

preciado

Significa que tem um bom valor, ponderado, valorizado. Ele é muito amado pelo seu valor. Também significa
pedorant, altanero. Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. Sobrenome do ex-jogador colombiano,
famoso artilheiro, chamado Léider Preciado.

preciara
Pode ser Wunderkammer ou preciará. Ambos os casos é uma inflexão preciar. Significa apreciar, avaliar, quantificar,
citar, estimar.

precinto
Significa selo, fita, banda, marca. marbete, lacre. Bandas elásticas que são utilizadas para identificar bens, materiais
ou produtos legalizados e autorizados a serem comercializados.

preciosura
É uma forma coloquial na Colômbia costumava para dizer beleza, beleza, beleza. É uma forma de elogio muito curto.
Isso é lindo, muito lindo.

precipitado
Significa ocupado, rápido, rápido, é atropelado por um carro e quero fazer tudo mais rápido do que realmente pode ser.
No laboratório é o mesmo lugar, motivos, resíduo, fundo, guarrus, excluir. partículas sólidas que se acumulam no fundo
de um líquido, depois de uma mistura.

precipitud
Significa prontamente, levemente. Aja rápido e impensável. Anda logo. com alacrance. Rapidamente.

precisión léxica
Precisão lexical baseia-se sobre o uso correto das palavras com seu correto significado, então a ser compreendidos
pela pessoa que recebe a mensagem que você está se comunicando. Além disso, as palavras devem ser usadas sem
a intenção de duplo sentido ou ambiguidade ou erros de qualquer tipo ( Ortograficos ou pronúncia ).

precitados
Significa que eles tinham sido nomeados anteriormente. Costumava nunca repetir nomes ou uma listagem.

preclaro
Significa que é notável, muito ilustre, eminente, proeminente, importante, proeminente. Famoso, famoso.

preclinico
É uma fase de estudos de uma droga, que é feita em laboratório e que é anterior ao teste em humanos. O termo
correto é pré-clínico, sempre com tilde.

precolombina
É o nome de um palco na história da América. Significa que data de antes da descoberta da América (Chegada de
Colombo à América). Geralmente se refere à arte americana, relíquias e recursos arqueológicos feitos antes de 1492.
Tempo que precede a Descoberta da América.

precolombino
Significa que data de antes da descoberta da América (Chegada de Colombo à América). Geralmente se refere à arte
americana, relíquias e recursos arqueológicos elaborados antes de 1492.

preconcepto
Na Colômbia, o termo é utilizado para designar o projecto de relatório técnico de visita de inspeção realizada por uma
autoridade ou um conceito.

precordillerano
Significa que você vive ou está localizado no footmount ou antes de iniciar a cadeia de montanhas, na base da
montanha. Está localizado onde a cordilheira ou montanha começa. Localizado ao pé da montanha ou cadeia de
montanhas.

precoz
Uma pessoa que tem um desenvolvimento intelectual do que sua idade cronológica. Meio cedo, cedo, cedo, cedo.
Também pode significar, verde, verde, meigo e imaturo.

preculusion
O termo correto é preclusão. Em direito, significa perda, expiração ou rescisão prematura ou antecipada de uma
faculdade, um poder ou um direito que ele tinha e foi usado. É parte da economia processual.

predecesores
Plural do antecessor. Significa que vieram, agiram ou existiram antes. Ancestrais, ancestrais, ancestrais, anciãos,
pais, pais, precursores.

predegosa
Isso significa que você tem muitas pedras, pedras ou pedregulhos. Rochoso.

prediabetes
É o diagnóstico médico de um paciente que é que nos últimos três meses sua hemoglobina dar laboratório testa
glicosilados marca um resultado muito próximo de 6, 4. Se você marcar acima de 6. 5 é considerado Diabetes Mellitus
ou tipo 2. Renda recorrente é também considerado pré-diabetes é superior a 130 de glicemia em jejum. Um paciente
que tem uma propensão a adquirir Diabetes.

predial
Relativo ou relativo para a área. Imposto que existe na Colômbia, segundo o qual o estado cobrado aos proprietários
de terrenos ou imóveis, de acordo com seu valor patrimonial. Cadastral.

prediccion de males o desdichas sin fundamento
Essa é a definição de prever, estabelecer presságios. É também o que faz um feitiço de ( Fake caracteres reivindicando
prever que o futuro e suas vítimas, em geral, são pessoas ignorantes ).

predicciones
É o plural de previsão. Quer dizer, presságio, profecia, presságio, prognóstico, aguero. Para apresentar
antecipadamente eventos declaradamente ocorrerá.

prediluviano
Significa que aconteceu ou viveu antes do dilúvio universal.

prediseñar
É uma atividade antes da concepção. É a análise que você quer, assim que você quer e como quer. Os esboços para
estabelecer rascunhos ( ) O que é ser. Geralmente, há uma reunião entre o designer e que contrata o serviço.

predominio
Significa que ele se destaca, o que é perceptível em maior grau, o que é mais importante. Tem dominância, que
prevalece ou vantagens, que destaca, desaprendo ou excede.

prefabricadas
Significa que é construído por meio da montagem ou montagem de peças que já foram construídas ou fabricadas
anteriormente. Para montar ou montar. Pronto para montar ou instalar .

prefijo bur
Não é a língua espanhola, é inglês. BROCA ou burr, meios cadillo, Velcro, porco-espinho.

prefijo fisio
É um prefixo grego (Physis, Phusis ou Physis) que significa crescer, brotar, natureza, crescimento.

prefijo hidro
O hidro-prefixo significa água. se trata de hidro a raiz grega.

prefijo oro
O ouro de prefixo, é de origem grega e significa montanha, alívio, mudança de altura.

prefiloxérica
É o nome pelo qual é chamado de todos os tipos de cepas de videiras, que não foram afetadas pelo ataque da
phylloxera, que é um inseto que atacou muitas culturas na Europa e espanha, no século XIX. Camadas resistentes à
filoxera. Eles também são conhecidos como de pés americanos. Eles prosperam muito facilmente em solos arenosos.

pregnar
Significa que é capturado com a vista, que você vê. Você pode ver. Atrai o observador. É um termo usado em
publicidade e design.

pregonad
É uma inflexão pregando. Significa anunciar, propagar, publicar, divulgar, publicar, aconselhar, notificar. Também
pode significar vangloriar-se, mostrando-se, ostentando.

pregonar
Significa informar, anunciar, aconselhar, proclamar, notificar, post.

pregonero
Quer dizer que a pessoa que cuida de leitura, post ou recitando os discursos. Quem faz proclamações. Pessoa que
faz anúncios, dando avisos, que emite informações. Detém o fornecedor, notificador, radialista e locutor.

pregón
Significa anúncio fazendo em voz alta. Propaganda ou publicidade que é feita pelos alto-falantes. Informações de
interesse público que é feita em um quadrado ou via pública e alto.

preicfes
Na Colômbia, os testes ICFES são testes de conhecimentos que são feitas para os alunos que tenham concluído o
ensino secundário, a fim de conhecer o seu grau de prontidão e permitir-lhe entrar na Universidade. Portanto,
PreICFES são os cursos de preparação para os testes que são dadas aos alunos para melhorar o seu nível. ICFES
Instituto Colombiano para a promoção do ensino superior ergue-se.

prelado
Significa preferido, favorito. O membro mais alto de um episcopado. Superior de uma comunidade religiosa. Bispo,
abade. Que governa a Prelatura. Posição honorária religiosa, eleita ou nomeada pelo Papa.

preludio
Significa avanço, entrada, preâmbulo, anúncio, prólogo, início. Trabalho musical curto e animado que é interpretado
como uma introdução a uma grande obra. Significa antes, presságio, que precede.

premenopausia
Nome dado ao estágio pré-menopausa das mulheres.

premier
Premier é uma palavra de origem francesa que significa primeiro (número ordinal). É semelhante, mas não é igual a
palavra francesa também significa estreia estreia (como se pronuncia-se premier). Em espanhol o premier Galicismo é
utilizado para designar a estreia (por premiere) de um evento artístico, especialmente no cinema, teatro ou ópera.

premisia mayor
O termo correto é a principal premissa. Isso significa a premissa que ele infere ou tem influência ou importância em um
silogismo. Na lógica, é a proposição de que a maior marca de uma decisão.

premnoplex
Significa que atinge os troncos, bicada nos troncos. É o nome de um gênero de aves pertencentes à família
Furnaridae. Nós os conhecemos popularmente como pop-ups, sub-navios, sub-trons, corredores, caudas, fafaos,
pijuís. Eles são caracterizados por ter picos na cauda. É encontrado na América Central e do Sul.

premoniciones
Significa pressentimentos, palpites, presságios, presságios. Plural de premonição. Conhecer ou pré-apresentar algo
que vai acontecer. Ações que tentam adivinhar o futuro.

premotinomias
premotinomias é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Premonitorias" no sentido de:<br>Acho que para o

que eles pedem é por Premonitorias. É uma palavra que significa advertência, aviso, propaganda, que é muito
diferente. Sentimentos, palpites. Em biologia são ditos as colorações de especialmente insetos e alguns moluscos
marinhos premonitório porque eles advertem seus potenciais predadores, que são tóxicos, são perigosas e não são
comestíveis. Na medicina, ele é usado para determinar um fenômeno que costumavam anunciar uma doença ou um
sintoma.

premórbido
Isso significa que você está se aproximando ou se aproximando da morbidade ou que você é quase mórbido.
Refere-se a um estado muito próximo da doença grave. Insalubres, doentes, mórbidos, inalosos.

prenazismo
Na Alemanha, período antes do nazismo. Por extensão, chama-se, portanto, a não aceitação das diferenças e da
intolerância. Significa que ele está a caminho do nazismo ou do autoritarismo.

prenda
Objeto que é entregue como uma garantia de crédito, bond. Parte do traje. Roupas, vestuário, vestuário. É também
uma viragem de luz, que significa luz, começar a dar fogo.

prendada
É um ponto de viragem. Significa se apaixonar, ficar presa, ficar apaixonada, ficar presa.

prepago
Na Colômbia é um sistema de móveis, fornecido somente se o usuário tiver equilíbrio. Ele é submetido para recarregar
sua conta para usá-lo, caso contrário só conta com uma linha em seu nome. Antes de cartões foram usados para
recarregar, é hoje muito facilmente em muitos locais. Tem a vantagem que não tem que pagar se não for precisava ou
não usado. Também diz pré-pago para uma garota que exercem a prostituição de forma clandestina e contatá-lo para
um número de telefone, normalmente exerce a sua actividade tentando descobrir que não a sua família ou amigos, bem
como tornando-se intermitentemente tê-lo. Cartão de transporte público, que pode ser usado dee ser recarregado e
apresentar saldo disponível.

preparado
Significa produto de preparação. Também pode significar droga, droga, droga. Na Colômbia também significa
educado, educado.

preponderar
Significa dominar, dominar, prevalecer, se destacar. Tem maior peso, força ou importância em comparação com outro.

prepotencia
Defeito autoritário. Vaidade, jeito de ser da pessoa que pensa que é superior aos outros. Virtude, qualidade ou defeito
de quem acredita com mais poder do que outros. Alargamento, vaidade, arrogância, autoritarismo. Orgulho, orgulho,
ostentação.

prepotente
Uma pessoa que se sente superior aos outros. Um personagem que acredita que com mais poder do que os outros.
Alargada, vaidoso, arrogante, autoritário.

preprandial
Teste de sangue que é feito a um paciente antes de comer. É feito para aprender o sangue de imagens e
especialmente o açúcar no sangue a ler. Depois de comer outro exame é tomada depois de duas horas e é chamado
pós-prandial.

presa
Na Colômbia significa parte, peça, parte ou fração comestível, geralmente de carne animal. Significa também parou,
rea, capturado, preso, algemado, amarrado. Em engenharia, é a mesma coisa que a barragem, barragem,
reservatório. Um troféu de caça. Saques, espólio, presa e saquear.

presagio
É o mesmo que um anúncio, pressentimento, presságio, sugestão, intuição. Sinais ou anúncios que nos dizem o que
acontecerá no futuro próximo.

presbitario
presbitary está escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Presbitério.", sendo o seu significado:<br>O termo
correto é o presbitério. Significa reunião de sacerdotes com um bispo. Reunião ou Conselho de anciãos. É também o
lugar que circunda um altar, normalmente elevado na nave da igreja e às vezes com grades.

presbítero
Religiosos que fazem parte do grupo de padres católicos ou pastores protestantes de maior idade e autoridade, que se
reúnem para orar ou se preparar. Pertence ao presbitério. sacerdote.

presbyornis
Significa pássaro velho, pássaro velho ou pássaro antigo. É o nome de um gênero de patos extintos, que existia no
Eoceno Inferior. Eles pertenciam à família Presbyornithidae. Eles tinham mais aparência de flamingos pelas pernas e
pescoços muito longos, mas o bico era pato (bico filtrante). É considerado um ancestral de patos, gansos e gansos.

presciente
presciente é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Eu" sendo seu significado:<br>O termo correto é sentindo.
É uma inflexão do sentido. Significa ter a crença ou sentimento de que algo vai acontecer. Bode, prever, suspeito,
suspeito, acreditar, previsão, vislumbrar, adivinhando.

prescindible
Significa que é tão necessário, que pode fazer sem ele. Desnecessários, opcional, voluntária, aleatório, supérfluo.
Adorno, máquina de lavar roupa, acessório, acessório.

prescindibles
Plural de dispensável. Significa que você pode ignorar ou deixar de lado, não é necessário.

presedida
Presedida é uma palavra que não existe em espanhol. É possível que eles pedem precedido (com c), significa que
está ou vem antes da pessoa que falamos. Precedido. Também pode ser que eles pedem presidiu o que significa que
é conduzido ou dirigido pela pessoa que está falando.

presencia de conglomerado ganglionar
É um termo médico para significar que o paciente acúmulo de camadas de tecido linfoide ou formação de
protuberâncias anormais foram encontrados. Geralmente refere-se a nós protuberância, linfomas ou pior ainda
metástases.

presentación personal
Ele refere-se ao modo de vestir e arranjar uma pessoa para participar de uma entrevista. Aparência, aspecto,
aparência, humor, pinta, facha.

presentalla
Significa oferecer, oferecer, presente, presente, presente. Oferecendo-se em um altar ou a Deus. Doação, oblação.

presentimientos
Plural de pressentimento. Significa palpite, premonição, presságio, suspeita, prognóstico.

preservacion del ambiente
É o mesmo que a conservação do meio ambiente, proteção ambiental, conservação e protecção da natureza. O
estabelecimento e a aplicação das normas de todos os tipos, visando a proteção e conservação do meio ambiente, é
tornar este planeta habitável em boas condições e para todas as espécies. Uso racional dos recursos naturais.

preseverancia
Está mal escrito, uma vez que deve ser a perseverança, perseverar. É que um adjetivo qualificativo utilizado na
Colômbia, ou seja, tenacidade, difícil, insistência, persistência, constância, impetuosa, firmeza, teimosa. " Aquele que
persevera alcança " É um muito popular em Colômbia disse. Há um bairro chamado perseverança em Bogotá.

presidida
É um ponto de virada para presidir. Significa dirigir, orientar, comandar, governar, orientar, liderar, dirigir. Guiado,
dirigido, governado, ordenado, dirigido, orientado,

presopopeya
O termo correto é Prosopopeia. Significa dar Propriedades ser incentivados a algo inanimado, também dar qualidades
de inteligência ou atitudes racionais de um animal ou de falar com os mortos.

presuepuesto
presuepuesto é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Orçamento", sendo o seu significado:<br>Esta
palavra é mal escrito deve ser pressuposto. Motivo, causa ou pretexto que sob o qual corre uma coisa. Curso de
avanço ou suposição. Cálculo ou estimativa antecipada dos custos que terão uma entidade, empresa ou pessoa em um
período ou a futura força.

presumida
Na Colômbia ele é uma pessoa muito presunçosa e vaidosa. Jactanciosa, chicanera, ostensiva, pretensiosa, imodesta,
presunçosa, gabar-se, blefe, soberba.

preta
Isso não é uma palavra da língua espanhola, mas Português e significa preto.

pretensiones
É o mesmo que as aspirações, objetivos, desejo, propósito e ambição. É o plural de pretensão. Vaidade.

pretil
Na Colômbia é o caminho a pé ao lado de uma estrada, rua ou estrada. Tira para a circulação de pedestres. Calçada,
plataforma, sardinel. Na Argentina, dizem calçada. Originalmente, trilhas ou caminhos feitos de pedras planas. Piso
pavimentado.

pretina
Na Colômbia pode ser duas coisas diferentes: uma é a faixa ou tira de tecido das calças que rodeia a cintura. Também
pode ser válido para a cintura do vestido de uma mulher, ou a faixa de tecido que junta a blusa e saia. Cinto, cintura.
Cinta. É também uma tira de couro longa e fina que uma vez puniu crianças desobedientes. Cinta, suporte, chicote.

pretoria
É o nome de uma cidade na África do Sul. Pretória é a capital administrativa da África do Sul.

pretorio
Lugar de juiz. Palácio onde o Pretor Romano viveu.

pretzel
É um tipo de biscoito de origem alemã. Também se chama bretzel. Tem a forma de um arco torcido p de vários anéis
anexados.

prevalecian
Claro que é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Predominante" sendo seu significado:<br>É uma inflexão
do prevalecente. Significa prevalecer, imposta, prevalecer, Excel, Excel, superar, predominam.

prevencion de accidentes
É chamado de prevenção de acidentes para o conjunto de medidas que são tomadas, tanto individual como
socialmente, de iniciativas públicas ou privadas, para evitar na medida do possível que ocorrem eventos prejudiciais
não intencionais, ou reduzir os efeitos prejudiciais dos mesmos, se sua ocorrência é inevitável.

prevenda
Significa vantagem, lucro, utilidade, vantagem, conquista, garantia. Vantagem é que você começa em uma negociação
ou acordo.

prevenido
É uma inflexão de impedir ou impedido. Pessoa que vive sendo cauteloso, que toma precauções. Uma pessoa que
está devidamente preparada para atender qualquer contingência. Desconfiado, preparado, atencioso, apertrechado,
disposto, pronto, advertiu informado, notificados, sabendo, antecipadamente, tenha cuidado.

preventa
É o nome de uma ação comercial ou tática de venda, que visa vender alguns locais que não são atraentes para o
público, mas são disponibilizados antes de iniciar a venda real. Eles geralmente são a um custo menor e garantem não
ser afetados pela avalanche quando disponibilizados ao público em geral. Há uma variante, para localizar no público

os locais mais caros que têm mais demanda. É amplamente utilizado para shows.

preventista
Preventista é a pessoa que promove a prevenção de eventos catastróficos (prevenção de desastres). Também é uma
pessoa que promove uma venda da empresa, é responsável pela pré-venda, é a pessoa que recebe as ordens para
uma venda posterior.

previsiva
Refere-se a uma pessoa cautelosa, preparada, cautelosa, cuidadosa, vigilante.

previsivos
Refere-se às pessoas que tomam precauções, que são preparadas para qualquer ação que será executada. Isso
significa que eles são cautelosas, prudentes, impedidas, cautelosas, preparadas, calculadoras, pronto.

prez
Significa fama, honra, reputação, prestígio, crédito, fama, notoriedade, popularidade, gloria.

prédica
Significa falar, ensinar, sermão, homilia. Conversa ou discurso para fins de doutrinação.

prémium
Significa recursos de qualidade muito especiais ou superiores. Melhor, superior.

prêt à porter
É uma locução francesa que significa pronto para ir.

prigilio
Significa acórdão, sanidade, sentido, cabeça.

prima hermano na
Pode ser usado em geral para todos os primos, ou seja, a relação que eles têm entre os filhos de vários irmãos. Filhos
de tios. . É mais apropriado usar o termo quando casos de filhos de dois irmãos, casados com duas irmãs, portanto
ambas as famílias têm os mesmos dois sobrenomes. Na minha grande família isso tem sido comum, para meus avós,
vários tios, vários primos e meus dois irmãos fizeram. Isso torna as famílias muito próximas.

primado
Ele é cardeal, bispo ou arcebispo, dotado de maior autoridade entre outros. É nomeado pelo Papa. Tem autoridade
sobre os religiosos de um determinado país ou região. Que ele tem autoridade e comando. Que prêmio para os
outros. A hierarquia mais alta.

primala
É uma maneira de chamar uma ovelha fêmea que tem menos de 2 anos. Ovelhas pequenas.

primaticos
O termo correto é binocular. Significa binóculos ou gêmeos. É um elemento óptico que procurar muito longe.

primer palo
No futebol, a primeira vara é o pau mais perto para a barreira em um pontapé-livre directo. A Colômbia é o primeiro
Pinball ou cesta de cerveja.

primera dama
Cônjuge de um alto dignitário. É um país, esposa do Presidente. Em um estado, província ou Governorado cônjuge do
governador.

primicia
Notícia de que ele é relatado pela primeira vez, uma coisa importante que aconteceu e que devem ser comunicados
imediatamente. Extras, notícias, novo, novo. Avançar, amostra, primeiro fruto contribuição pode também presente,
dádiva, presente.

primicias
Primeira notícia. Notícias de última hora. Notícias, avanços, amostras, contribuições, doações e presentes. Origem,
princípio.

primis
Na Colômbia significa primo, primo. Também em todos os tipos de jogo, significa que você quer ser o primeiro a
começar o jogo. Também significa vencedor, primeiro

primípara
Significa mulher ou pessoa que faz algo pela primeira vez. Na Colômbia, de gírias de moda e depreciativo, chamando
o primeiro semestre do aluno na Universidade.

primíparo
Significa fazer algo pela primeira vez. Na Colômbia, de gíria e depreciativa, maneira maneira de chamar um estudante
do primeira semestre na Universidade.

primo
É uma forma apocópizada do nome macho primitivo. É de origem latina e significa que está em primeiro lugar, o
primeiro. Primo é um nome masculino em italiano e tem o mesmo significado. Primo também é o parente que é filho
do tio ou tia. Em Matemática é esse número que só pode ser dividido por si mesmo ou por um. Também pode ser uma
inflexão primar, o que significa parar primeiro, dar prioridade, favor.

primogénito
Significa o primeiro filho, o filho que nasce primeiro. Filho mais velho.

primolius
Significa que eles são prioridade. É um novo gênero de papagaios conhecido como Maracanãs. Eles foram removidos
dos gêneros Ara e Propyrrhura. Eles pertencem à família Psittacidae. Eles só são encontrados em pequenos redutos
na América do Sul, especialmente em setores ou em torno do pantanal brasileiro.

primor
É uma maneira de dizer linda curta. Significa finura, delicadeza, habilidade, asseio, graça, perfeição. beleza,
dedicação, charme, lindo, anjo (qualidade).

primordial
Ele tem precedência sobre as outras coisas. Significa que é essencial, básico, muito importante. Prioridade,
fundamental.

primores
É o plural de primor. É amplamente utilizadas na Colômbia e especialmente em Tolima e Huila. Significa bonito, belo,
bonito, bonito, charmoso. Também usado para significar muito apreço ou afeto, muito amado. Quem é o primeiro de
tudo (carinho, beleza). "Bom Primor" é também uma expressão de surpresa. Elabore, cuidado.

primum non nocere
É uma frase em latim e significa "a primeira coisa é não machucar". O importante é não fazer mal. Embora não no
Juramento de Hipócrates seja um máximo de Hipócrates e é praticado por todos os médicos desde os tempos antigos.

princetonia
Você quer dizer em latim de 40 Princeton; Universidade dos Estados Unidos ). O termo correto é Princetonia ( nome
próprio ). É o nome de um dos muitos asteroides, seu nome é devido a isso em que se formou Universidade Raymond
Smith que o descobriu.

principe arabe
Esta é a definição de Emir.

principiantes
Significa novato, inexperiente, aprendizes, inexperientes. Que lhes falta experiência.

pringa pie
Na América Central e especialmente na Guatemala significa diarreia, facilidade, molusco.

pringar
Na Colômbia significa tentar desinfetar aplicando água fervente. Desinfetar com algodão impregnado com água
quente. Coloquialmente impregnar o pão com algo oleoso ou oleoso. Vulgarmente, infectando outro com uma doença
venérea.

pringaron
Na Colômbia, significa que ele produziu prurida, comichão, urticária, prurido. É um sujo, sujo está se transformando.
Significa ser afetado com plantas, urtiga ou o prigamosa folhas. Por extensão e forma mais vulgar, significa
contaminação ou infecção de uma doença venérea.

pringoso
Na Colômbia significa que pringa, que é colmeia, que pica. Também pode significar que é gorduroso, gorduroso,
oleoso.

pringue
Significa gordura, óleo, sebo, manteiga, bacon. Parte gordurosa da carne. Lipídio, gordo.

prinia
É o nome comum de muitas espécies de aves da família Cisticolidae. Eles são pequenos e insetívoros. É também o
nome do gênero dessas mesmas espécies.

prinia charlatana
É o nome comum de uma espécie de aves pertencenteà cisticolidae da família e é a única espécie no gênero Spiloptila.
Seu nome científico é Spiloptila clamans .

prioniturus
Significa cauda de cauda de serra, cauda como serra. É o nome de um gênero de aves da família Psittaculidae
(papagaios). Eles só podem ser encontrados na Indonésia e nas Filipinas.

prionochilus
Significa com lábios ou boca como serra (bico serrado, curto e curvo). É o nome de um gênero de pássaros
pertencentes à família Dicaeidae. Eles são encontrados apenas na Australasia e são chamados picaflores (eles se
alimentam de néctar e também são insetívoros). Eles são pequenos e gordos.

prior
Superior de um monastério ou convento. O primeiro entre dois, pré-final. Religioso ou monge de alto escalão, mas
inferior a um abade.

priotelus
Significa que termina em serra, serra (refere-se ao pico). É o nome de um gênero de pássaros que pertence à família
Trogonidae. Também é conhecido como trogon, tocororo. tocoloro, guatiní ou surucuá. Existem apenas duas
espécies, uma endêmica de Cuba e outra da Ilha de Hispaniola (Haiti e República Dominicana).

prisa
Na Espanha e na Colômbia é um grupo Radial de comunicadores que que faz parte do gênero. A PRISA é a sigla para
o promotor de empresa espanhola de comunicação de informação S. . Significa também, rápido. leveza, urgência,
urgência, urgência, problemas de velocidade.

priscos
Era o nome de uma gangue criminosa que existiam em Medellín, Colômbia.

pristo
Um tipo muito pequeno de canoa usada pelos gregos antigos.

priula
Significa sobre a família Priuli, uma família veneziana na Itália. É também uma cidade italiana perto de Susegana, na
província de Treviso, região do Vêneto. Há também a Ponte della Priula .

privaciones
Significa necessidades, deficiências, escassez. Falta de algo que você deveria ter ou algo que você está perdendo.
Dificuldades.

prístima
pristima é escrito incorretamente e deve ser escrito como "pura, Imaculada ( N ). "ainda seu significado:<br>O termo
apropriado é Pristina. Significa limpa, Imaculada, intocada, primitivo, original, antigo, em primeiro lugar, transparente,
puro.

prístina
Significa puro, imaculado, ingênuo, casto, virgem.

prístino
Isso significa que ele mantém sua pureza original. Original inalterado, puro, imaculado, diáfano, batata frita, claro,
virgem.

pro cologista
Cologista pro é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Proecologista", sendo o seu significado: o termo correto
é proecologista ou só verde. Uma pessoa que por convicção ambientalmente amigável ou promove a proteção do
mesmo. Ambientalista, proambientalista. Promotor ambiental.

pro deudos
Significa em benefício dos doentes, em benefício dos parentes do falecido.

pro obras
Obras pro significa um benefício. Geralmente é o anúncio de algumas chamadas para doar ou comprar bilhetes em
uma rifa ou participar em eventos como bingo ou bazares, para arrecadar fundos para um determinado trabalho.

proambientalista
Uma pessoa que promove acções a favor do ambiente. Ambientalista naturalista, ecologista.

probable
É uma palavra derivada de teste. Ensaio de dobragem. Isso significa que ele pode ser provado, pode ser confirmado.
É possível, que pode mostrar, possível verificável, provável, possível, viável.

probiótico
São organismos vivos que permanecem naturalmente em nosso corpo, especialmente nos intestinos. Alimentos que
contêm essa classe de organismos que são adicionados para aumentar ou manter a flora intestinal.

probo
Significa correto, honesto, honrado, credenciado, completo, não corrompido. Pessoa que se destaca por sua proeza.

probos
É o plural de provou. Significa moral correta, completa, honesta, muito bom.

procaz
Significa desavergonhado, obsceno, ousado, atrevido. Pessoa que fala com força sobre questões sexuais.
Unlanguado, impudente.

procellariiformes
Significa viver entre as tempestades, furacões ou tempestades. Que eles parecem ou são formas de tempestade. São
aves que vivem muito longe da costa e alimentam em voo. Procellariiforme é uma ordem de aves, eles pertencem a 4
famílias: Procellaridae (petréis ou pardelas), Diomedeidae (albatrozes), Procellariidae (petréis ou patins) e mergulho
(scuba divers potoyunco, yuncos ou preteles). Pelo espirro eles expulsaram o excesso de sal através das narinas.

proceres
O termo correto é próceres, sempre com telha. Plural de procer . Isso significa uma pessoa que é caracterizada por
ser um defensor suado de suas crenças ou pensamento. Cavaleiro, campeão, campeão, herói, guerreiro, paladin.

proceso
Pode significar desenvolvimento. Diferentes estágios necessários para obter um produto final. É uma inflexão para
processar. Significa julgamento, sumário, causa, culpa, julgamento, condenação, incriminação. Também significa
processamento, fabricação, processamento.

proceso adiabatico
Física: Em termodinâmica é designado como processo adiabático para aquela em que o sistema termodinâmico (
normalmente, um fluido que realiza o trabalho de ) Não troca calor com seus arredores. Um processo adiabático
reversível é chamado processo isentrópico. O extremo oposto, em que se realiza a transferência de calor máxima,
fazendo com que a temperatura permanecer constante, chama-se processo isotérmico. Adiabatico refere-se a volumes
que impedem a transferência de calor para o ambiente

proclama
Geralmente é um discurso escrito ou lido, que é feito com autoridade sobre um grupo de seguidores. Ato político.
Pode significar conversa, conversa, discurso, sermão. Fala para estimular ou incentivar a escuta. Arenga,
proclamação, pregação, calyx.

proclamad
É uma inflexão para proclamar. Significa pregar, anunciar, declarar, manifestar, afirmar, nomear, eleger, publicar,
divulgar.

proconesio
Significa natural ou nativo do Proconeso, uma antiga cidade grega. Relacionado ao Proconeso ( Grécia) . Tipo de
mármore que vem daquela região, na Ilha de Marmara, que hoje pertence à Turquia. Mármore branco.

procrastinación
É o mau hábito de muitas pessoas, atrasar a execução de uma atividade a ser realizada. Atraso, atraso, atraso.

procrastinar
Significa partir para amanhã, partir para mais tarde. Significa adiar, atrasar, atrasar, adiar. Esclarece-se que na
Argentina, Colômbia e algumas partes da Espanha, com o mesmo sentido, é muito comum usar procastinar, sem o
segundo r e até mesmo foi aceito SAR. A palavra purista é procrastinar, onde a partícula cra significa amanhã, então

no dia seguinte.

proctorrafia
É um medicoquirúrgica de prática que consiste em suturar feridas ou lacerações do reto.

prodeudos
Para o benefício dos débitos ou enlutados. Beneficiários de uma herança . Herdeiros, sucessores, leggatees,
descendentes.

prodigio
É portentoso, que produz admiração, projetando-se visivelmente acima do resto. Prodigiosa. Milagre. evento que
requer a intervenção divina. Uma pergunta, que se destaca sobre as coisas naturais. Maravilha, que se destaca por
suas habilidades e qualidades. Wise.

prodigioso
Significa extaordena, maravilhosa, fenomenal. É portentoso, produz admiração, se destaca visivelmente acima do
resto. Evento que requer intervenção divina. Maravilha, algo que se destaca sobre coisas naturais. Portento, uma
pessoa que se destaca em suas habilidades e qualidades. Sábio, milagroso.

produscos
Plural de pedrusco . É um derivado depreciativo de pedra. Significa cantar, pedra, pedra, chinês. Pedras ou pedras
pequenas.

proemio
Significa prólogo, prefácio, avanço, introdução.

proeza
Significa façanha. Algo que requer grande coragem e sacrifício para ser alcançado. Gesta.

proferir
Significa dizer, anunciar, pronunciar, articular, exclamar, falar.

proferta
É algo que é dito, anunciado ou profanado. O que é oferecido ou exclamado. Exclamação, gritos, aviso, anúncio.

profesar
Significa fazer, exercer uma atividade ou uma troca. Executar, reconhecer, acreditar.

profesiones
Significa ramos da ciência ou conhecimento que permitem um trabalho definido. Comércios, carreiras, profissões,
atividades. Corridas profissionais estudando.

profesía

O termo correto é profecia, com c. Significa vaticinium, presságio, previsão, presságio, previsão, adivinhação, anúncio,
aviso. É um fato que é anunciado muito antes de acontecer. Surtindo efeito.

profesor rubalcaba
Eles podem se referir ao Dr. Alfredo Pérez Rubalcaba, professor de química orgânica da Universidade Complutense de
Madri. Ocupou vários ministérios e vice-presidente de governo na Espanha.

profusión
Significa abundância, muito fluxo, quantidade, excesso. Que há muito mais do que o esperado. Numerosos,
incontáveis.

profuso
Significa numerosos, abundantes, abundantes, ricos, exuberantes. Significa muita coisa.

progenie
Sucessores, herdeiros, filhos ou descendentes de uma pessoa. Por extensão casta, linhagem.

progenito
progenito é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Progenito" no sentido de:<br>Progenito ou pai é o primeiro
ancestral direto de um ser vivo. Pai ou mãe de um animal ou um ser humano. É válido mesmo para as plantas. Quem
se origina uma descendência.

progenitores
Pai plural. Significa pais. Parente de primeiro grau de ascendência, pais, procriadores.

progeria
É o nome de uma doença rara que se caracteriza pelo envelhecimento precoce.

prohijó
É uma inflexão da adote. Significa bem-vindo, proteger, defender. Também é levado para outro como se fosse uma
criança. Também é apoiar e defender as ideias do outro.

proiraní
Significa que ele está lutando pelo Irã. Ele defende o Irã. Promove a defesa ou as políticas do Irã.

prolapsa
Inflexão de excesso de uso ou prolapsarse. É um termo usado na medicina, o que significa que um órgão ou osso
foram executados ou deslocados do seu local natural. Por exemplo, o útero pode ser excesso de uso.

prolapse
Prolapso ou prolapso significa literalmente " cair fora do lugar " do latim prolabi que significa " " queda. Na medicina,
prolapso ou prolapso é uma condição na qual os órgãos, como o útero, cair ou escorregar fora do lugar. É usado para
órgãos projetando-se através da vagina ou reto ou desalinhamento das válvulas do coração. Uma hérnia de disco da
coluna vertebral também é às vezes chamada prolapso de disco " 34. Em relação ao útero, prolapso condição resulta

em uma menor extensão do órgão na vagina, causada por músculos pélvicos enfraquecidos.

prolapsos
Significa quedas, estar localizada fora do lugar certo. Em Medicina pode se referir ao descolamento do útero ou
vagina.

prole
Quero dizer, filhos ou descendentes, maca, prole, progênie, brotos de família. Um grupo de pessoas.

proleta
É uma maneira popular de fingir dizer proletariado e na Colômbia é usado como sinônimo de pobre.

proletariado
O nome do proletariado é a massa da população que tem como o único poço sua força de trabalho. Membro do povo,
cujo único capital é a força de trabalho de ele e sua descendência. Que carece de bens e propriedades. Por extensão
de pobres, trabalhadores e trabalhadoras.

proletario
O nome do proletário é dada a uma pessoa que tem só é bom a sua força de trabalho. Membro do povo, cujo único
capital é a força de trabalho de ele e sua descendência. Que carece de bens e propriedades. Extensão do pobre
trabalhador, trabalhador, empregado.

proleto
Na Colômbia significa pobre, humilde, modesto. Também é usado como sinônimo de trabalhador, trabalhador,
proletário, assalariado, diarista.

proligidad
O termo correto é prolixidade. Você quer dizer com a qualidade ou condição de puro. Com muita atenção a detalhes,
dedicação, detalhe, escrúpulo, cuidado. Longo, extenso, tedioso, pesado, chato, chato.

prolijas
É o plural de puro. Significa minuciosa, meticuloso, cuidado, cuidado, detalhadas, extensa, longo, tedioso, pesado,
chato, chato, Importunate, complexo.

prolijidad
É caracterizado pela abundância, grande quantidade. Exuberância, quantidade, abundância, plenitude, profusão,
excesso, pletenth.

prolongados
Alongada, com extensão.

promilea
promilea é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Promylea" no sentido de:<br>O termo correto é 40
Promylea; em latim ) Embora a forma espanhola Promilea poderia ser aceite. É o nome de um gênero de traça

pertencente à família Pyralidae. O lunigerella Promylea é uma mariposa ou borboleta noite. Imagens de divindades que
foram colocadas nas docas dos portos para solicitar retornam seguras.

promocion
O termo correto é promoção, com til. Ação ou efeito de promoção. Significa promover, promover, recomendo, suporte.
Na Colômbia pode significar grau, ascensão, melhorar, ganhar rank ou classificação. Também revelar, divulgar ou
divulgar. Ele também é usado como um sinônimo para barganha, desconto, oportunidade.

promosión
progresso é escrito incorretamente e deve ser escrito como "promoção ( c )." sendo seu significado:<br>O termo correto
é promoção. É a ação ou efeito de promoção. Significa promover, apoiar, incentivar, promover, lançar. Ação pelo qual
o comerciante desconto preços para um artigo com a intenção de promovê-la e aumentar suas vendas.

pronación
Na Medicina é uma técnica para melhorar a respiração de pacientes com doenças respiratórias. Consiste em colocar o
rosto do paciente para baixo, considerando que a parte de trás é mais pesada e isso afeta sua respiração. Também é
chamado de decúbito propenso.

prono
Significa deitar de bruços, descansar na barriga. Tem inclinação ou tendência a alguma coisa. É também um
sobrenome de origem italiana. Atualmente é encontrado em países como Argentina e Paraguai. Sobrenome do
futebolista argentino (Carlos Enrique Prono ) e paraguaio (Enzo Prono ).

prontitud ligereza
Eles são sinônimos de agilidade, velocidade, velocidade.

prontuarial
Significa um registro ou um registro judicial.

proñinez
Significa em benefício de crianças, em benefício de crianças. Campanhas ou programas que tendem a melhoram a
qualidade de vida das crianças desde o nascimento à adolescência. Em benefício da infância.

propaga
É uma inflexão de propagação ou metástase. Significa relatório aconselhar, publicar, anunciar, proclamar, espalhar,
dispersar, reproduzir, difundir, minar, multiplicar, proliferam, expandir, espalhar, espalhar.

propasarse
Significa ir além de um limite, exceder o que é permitido. Abuso, se debruce, exceder.

propágulo
É uma parte vegetativa de uma planta que pode ser cortada ou separada e então crescer de forma independente. Eles
podem ser de vários tipos: rizomas, tubérculos, raízes adventícias ou bulbos. Eles também podem ser considerados
como propágulo, brotos e sementes.

propiedades
Isso significa que no qual você tem controle total de bens. Posses, pertences, propriedade, fazendas, edifícios.
Também pode significar características, qualidades, características, atributos e traços.

propinado
É uma inflexão de propinar. Significa várias coisas: dar de beber. Abuso, outra, entregar a um golpe de estado.
Fornecemos para outro, um medicamento ou um embebe.

