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INTRODUÇÃO
pt.significadode.org é um projeto de dicionário aberto e colaborativo que, além de poder consultar significados de
palavras, também oferece a seus usuários a possibilidade de incluir novas palavras ou nuancer o significado das
palavras existentes nela. Como é compreensível, este projeto seria impossível de realizar sem a estimada colaboração
das pessoas que nos seguem ao redor do mundo. Este e-book, portanto, nasceu com a intenção de prestar uma
pequena homenagem a todos os nossos colaboradores.
Danilo Enrique Noreña Benítez contribuiu para o dicionário com 27045 significados que aprovamos e recolhemos neste
pequeno livro. Esperamos que o leitor seja muito valioso e, se você achar útil ou quer fazer parte do projeto, não hesite
em visitar nosso site, teremos o maior prazer em recebê-lo.
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proptosis
Em Medicna é uma das maneiras de chamar a Exophthalmia ou Metástase Orbital. Também saliência oftálmica ou
globo ocular. É essencialmente a saída do globo ocular das órbitas oculares.

propugna
Inflexão do defensor. Significa apoiar ou defender uma posição ou a ideia que consideramos adequado ou bem
sucedida. Proteger, abrigo, instigar, agitar.

prorrogado
Significa que um ciclo de tempo, ou termo foi alongado ou prolongado, acordo prévio das partes. Dilatar, adiar ou
atrasar um fato.

prorrumpia
prorrumpia é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Pardonable.", sendo o seu significado:<br>É uma
inflexão do grito. Isso significa sair abruptamente, de repente, sem esperar, a surpresa. Quebrar a surpresa!

prosa
Um conjunto de obras literárias escritas. Forma natural nos expressar bem escrita ou oral, mas que não este
subordinado nem para medidas ou rimas.

prosapia
Origem aristocrática ou ancestralidade de uma pessoa. Significa linhagem, ascendência, linhagem, casta, classe,
linhagem, origem, raça, raízes e sangue.

prosbiterio
O termo correto é o presbitério. Conjunto de sacerdotes que pertence à mesma diocese e estão o comando do mesmo
bispo. Em latim significa Conselho de anciãos e em grego Dean ou o mais velho. Em arquitetura é o espaço que
precede o altar alto em uma igreja. Na Igreja Católica, é um dos níveis na ordenação de um sacerdote (sacerdócio,
Episcopado e presbitério) e capacita-o a transmitir os sacramentos, exceto para a confirmação de que é o poder do
bispo. Na igreja evangélica é um grupo de igrejas de uma determinada região geográfica. Conselho de pastores ou
Ministros evangélicos de uma área.

proscratinacion
É a ação ou efeito de adiar, adiar ou adiar um trabalho. Retardamento, adiamento.

proscrito
Você quer dizer expulso, expatriado, exilado, desenraizadas, deslocadas.

proselito
O termo correto é prosélito. Significa seguidor, adepto, capanga, viciado, advogado, fanático.

prosélito
Significa seguidor, adepto, capanga, viciado, torcedor, fanático. Uma pessoa que se junta a um grupo, especialmente

se ele é religioso.

prosimios
É uma subordem de primatas que se caracterizam por proeminentes focinhos e longas caudas. Em algumas espécies
os olhos estão disponíveis do lado. O nome é tecnicamente prossímios. Para esta subordem são lêmures.

prospecciones
É um conjunto de métodos e técnicas utilizadas para encontrar úteis ou valiosos minerais, hidrocarbonetos ou
depósitos de água. O levantamento sísmico é um desses métodos, que são procuradas especialmente de
hidrocarbonetos, tornando a explorar sismigel no subsolo e geofones são tomados registros de que ao ser analisado o
mini-temblores informar-nos se ou não há o que procuramos. Em Cuba, prospecção refere-se um reconhecimento geral
do paciente para detectar possíveis doenças incipientes ou latentes. Digitalização.

prosperidades
Significa booms, crescimentos, progresso, evolução e fortunas. É o plural de prosperidade.

prospeterito
O termo correto é passado post ou pospreterito. É um tempo condicional de conjugação e também pode indicar a
cortesia. Exemplo: Se eu tivesse dinheiro suficiente, viajaria para a Copa do mundo de Qatar.

prostibulo
bordel é escrito incorretamente e deve ser escrito como "bordel ( com til )" sendo seu significado:<br>O termo correto é
bordel ( com til ). É a mesma para que compromissos de casa puteadero, bordéis, lupanar, bordel.

prostituirse
Quer dizer, em geral, termos empenhar-se na prostituição. Em Colômbia tornou-se sinônimo de deteriorate,
degenerados, corrompidos, danificados, perdendo valores morais, perdendo qualidade, perder a decência.

prostituta
Mulher da rua, mulher que troca em seu corpo. Puta, meretriz, prostituta, fufurufa e grisaux.

prostíbulo
É a mesma para que compromissos de casa puteadero, bordéis, lupanar, bordel.

prostíbulos
Lugar onde as prostitutas trabalham. Bordéis, casas de namoro.

prostraron
É uma inflexão de prostrar ou prostrado. Significa que ajoelhar, ajoelhe-se, venha.

protectiva
Significa proteção, que fornece proteção. Isso visa proteger. Protecção.

protectivo
Significa que dá ou fornece proteção, que protege. Guarda.

protectores
Protector plural. Significa que protege ou protege. Ele serve como um escudo ou defesa ou dar abrigo e abrigo.
Também pode significar que patrocina, patrocinadores ou patrocinadores. Eles também são produtos higiênicos para
uso diário para mulheres e homens.

protegerse
Significa buscando proteção ou abrigo. Roque, cuidado, invocar, Porto é, salvaguardado.

protervo
Significa que ele mantém sua atitude apesar de saber que ele está errado. Teimoso, obstinado, contumaz, porfiado,
insistente.

protervos
Plural de ímpios. Uma pessoa que teimosamente é fazer mal aos outros. Wicked, wicked.

proto
Como um prefixo de fonte grega, significa o principal, o primeiro, o modelo, o original. É também um nome masculino,
de origem latina. Nome de um santo da igreja católica de origem italiana. Também é conhecido como Proto de
Aquileia.

protonefridial
É o aparelho excretor dos animais invertebrados. Eles são como filtros e faça a função dos rins em vertebrados.

protozoarios
Eles são unicelulares, microscópicos organismos do Reino Protista (Protoctista) vivem em ambientes húmidos e alguns
podem ser parasitas.

protrusion
O termo indicado é saliência, sempre com tilde. É um termo médico. Em Medicina está o deslocamento de uma parte
do corpo ou de um órgão para a frente. Também pode ser chamada de saliência ou hérnia. Pode ocorrer em muitas
partes do corpo.

protrusión
Em Medicina está o deslocamento de uma parte do corpo ou de um órgão para a frente. Também pode ser chamada
de saliência ou hérnia. Pode ocorrer em muitas partes do corpo.

proturca
Quem é um advogado ou favorece a Turquia. Que busca o benefício da Turquia. Ataca inimigos da Turquia como a
Armênia e o Azerbaijão.

protuyan

É uma inflexão de Protuir. Quer dizer que emigrar mover, mover, mover, mover, fora, nutrir. Vem da palavra latina
Protudere, que significa seguir em frente.

proverbiales
É o plural de proverbial. Em relação ao provérbio. Conhecido como sempre. Significa conhecido, conhecido e
reconhecido, bem conhecida, tradicional, habitual.

proverbios
Provérbios é o nome de um dos livros da Bíblia Sagrada. Pertence ao velho testamento e ao grupo poético Books.
Máximo, declarações ou frases de origem religiosa ou moral. Eles são geralmente muito velho e muito popular
conhecimento.

providad
O termo correto é honestidade. É uma qualidade pessoal que se manifesta na integridade, a honestidade e a
moralidade em ação. Qualidade do provou. Justiça.

provizar
provizar é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Provisar.", sendo o seu significado:<br>O correto é provisar.
Significa fornecer, fornecer, fornecer, fornecer, equipar, dispensar, dar, entregar. Antecipar, preparar.

provolone
É um queijo italiano com denominação de origem, é feito com leite de vaca e é nativa do Sul do país.

proxemia
Significa grau de proximidade ou aproximação. Diferença ou distância entre os diferentes espaços (íntimos, pessoais,
sociais e públicos).

proxeneta
Pessoa que explora as mulheres, induzindo-os à prostituição e beneficiando economicamente. Uma pessoa que
comete o crime de tráfico de mulheres (impropriamente chamado escravidão branca). Chulo, chulo, bastardo, macro,
chulo.

proximidades
Significa perto, ao redor. Na Colômbia também dizemos "nos vazamentos". Bairros, áreas adjacentes, fronteiras.

proxy
Significa representante. Agente, substituto ou powerofent. Pessoa autorizada a agir em nome de outro. Autorizado,
procuração.

pródigo
Significa desperdício. Ele não cuida da propriedade deles e eles os desperdiçam. Desperdício, desperdício, bota.

prófugo
Pessoa fugitiva, fugindo de justiça. Ausente o réu. Sonegados, fuga, fugitivo, desertor e desertor.

prórroga
É que a extensão acordada entre as partes de um negócio ou evento, num espaço de tempo. Extensão, adição,
continuação, extensão, horas extras, expansão, expansão. Tempo adicional no esporte que é jogado com a intenção
de decidir entre o resultado. Tempo adicional um termo cumprido.

próximos
Você quer dizer o seguinte, também o mais próximo. Vizinhos contíguos, imediata, adjacente, fronteira, adjacente, na
fronteira.

prroflauta
O termo correto é perroflauta. É uma forma depreciativa de se referir a um jovem, magro e desalinhado. Descuidado.
Rua personagem que toca flauta e carrega um cão.

prudencia
O nome de mulher. Qualidade do prudente. Senso comum, juízo, prudência, moderação, equilíbrio.

pruinoso
É um termo usado em Botânica. Significa revestido com poda ou uma cera epicuticular (fora da cutícula, que cobre a
cutícula). É revestido com uma cera natural.

pruína
Em Botânica é o nome dado a uma cera epicuticular de algumas frutas. Cera natural que reveste algumas frutas, como
uvas.

prurito
Na Medicina é o mesmo que coçar, picar, coçar, coçar, formigar, formigar. Desejo intenso de coçar. Também pode ser
um desejo intenso de tornar tudo perfeito. Tendência à perfeição.

psalidoprocne
Significa como uma tesoura de rouxinol. É o nome de um gênero de aves na família andorinhas ou pássaros (
Hirundinidae ). Eles são encontrados apenas na África Subsaariana e compreendem 5 espécies.

psarocolius
Significa corvo-estrelado, magpie curvado preto. É o nome de um gênero de pássaros da família Icteridae. Nós os
conhecemos como chefes, oropendolas ou conotos.

psellioforus
Significa que ela usa um colar, um porta colar, colarinho. É o nome de um gênero de pássaros da família
Passerellidae. É encontrado apenas no Panamá e na área de Darien da Colômbia. Há duas espécies. Eles são
conhecidos como cerqueros ou cerqueritos.

psephotellus
Significa periquito encapuzado ou periquito capirotado. É um gênero de pássaros da família Psittaculidae. Eles só são
encontrados ao norte de Asutralia e são conhecidos como periquitos australianos encapuzados. Apenas 3 espécies
permanecem.

pseudastur
Significa falcão falso, que parece um falcão, semelhante a um falcão. É o nome de um gênero de pássaros da família
Accipitridae. Há apenas 3 espécies. Eles são conhecidos como hake, busardos ou falcões. Eles são encontrados do
México ao Peru.

pseudeos
Significa falso, simula, parece (papagaio) . É o nome de um gênero de pássaros pertencentes à família Psittaculidae.
Eles são conhecidos como loris. Só existem duas espécies. o lorikan sombrio, cientificamente chamado Pseudeos
fuscata, que vive em alguns manguezais da Nova Guiné e o cardeal lorikan ou Pseudeos cardinalis, que permanece
apenas nas Ilhas Salomão e Bismark.

pseudibis
Significa falso íbis, semelhante ou similar a um íbis. É o nome de um gênero de pássaros, que pertence à família
Threskiornithinae. Existem apenas 3 espécies e elas são encontradas apenas no sudeste da Ásia.

pseudoalcippe
Significa falsa alcipe (ou Alcippe), falsa fulveta. É o nome de um gênero de pássaros pertencentes à família Sylviidae.
Eles estão codificados como atrasados, timalí Abisinio e Timalí Ruwenzori. Eles são encontrados apenas na África
subsaariana, nas partes montanhosas.

pseudoaristocrático
Significa que finge ser aristocrático, que simula ou parece ser. Na Colômbia chamamos esse tipo de personagens
criados. Esnobe.

pseudociencia
Eles não são ciência, eles se assemelham ou se assemelham a uma ciência sem ser. Não tem rigor científico.

pseudoleistes
Significa que parece uma brincadeira. Lark falso. É o nome de um gênero de pássaros pertencentes à família
Icteridae. Nós os conhecemos pelos nomes de peito amarelo, canários das montanhas ou tordos gu'rirahuró.

pseudonigrita
Parece um negrito, falso negrito (da família de pássaros Estrildidae). É o nome de um gênero de pássaros
pertencentes à família Passeridae. Eles foram previamente listados na família ploceidae (tecelões)

pseudopodia
Significa que parece ou é semelhante a uma perna ou um pé. Pata falsa. Em Biologia é uma projeção temporária em
forma de braço de uma membrana celular eucaiótica, que geralmente vai para a frente para onde se move ou onde o
alimento está. Mecanismo dos psudopods para sua motilidade e alimentação. Filamentos encontrados nos ameads.

pseudorectes
Significa que parece um assobiador, semelhante ao cockohuí, que é como o assobiador. Cockohuí falso. Pseudo é
como, similar e Rectes é um dos sinônimos de Pitohui, que é o nome de um gênero de pássaros da família Oriolidae.
Pseudorectes é o nome de um gênero de aves que pertence à família Pachycephalidae. Eles só são encontrados na
Nova Guiné.

pseudoseisura
Significa lavadeira falsa, falsa. Parece uma lavadeira. É o nome de um gênero de aves pertencentes à família
Furnaridae. São conhecidos como padeiros, padeiros, cacholotes ou caseiros.

pseudotriccus
Significa que ele parece uma armadilha. Falsa armadilha. É o nome de um gênero de pássaros da família Tyrannidae.
Nós os conhecemos como tiranos, caçadores de moscas pigmeus, pequenos tiranos ou caçadores de moscas anões.

pseudo}
O prefixo grego Pseudo significa falso ou aparente.

psicoafectiva
Significa que eles estão relacionados com os aspectos emocionais, motivacionais e atitudinais de uma pessoa.

psicohipnoterapeuta
É um psicólogo ou um psiquiatra que usa a hipnose para fazer terapias.

psicolabis
Pode significar aperitivo de bebida. Também lanche ou refeição muito leve. Lanche, lanche.

psicología
Etimologicamente é a ciência da mente. É o ramo da ciência que se dedica ao estudo da mente, dos processos
mentais e do comportamento relacionados ao seu ambiente físico e social.

psicorrea
É uma maneira de chamar violência física e verbal para tentar corrigir. É um termo que busca endossar que "a carta
com sangue entra" para que só possa ser corrigida por punição física. Pseudônimo do psiquiatra Angel Correa.

psicosear
É fazer as pessoas acreditar em algo que não é verdade com truques ou real para outra pessoa. Na Colômbia significa
sugestionar, convencer, sugerir, influenciar, inspirar, dominar, fazer acreditar, fascinar, hipnotizar, enfeitiçar, ir, pare de
arrastar, cego, alucinar é obcecar.

psicovoro
Psicovoro/SoundCloud é uma plataforma ou aplicativo de áudio que permite ouvir o que você gosta de música e
compartilhar os sons que você criar. É uma aplicação para telemóveis e tablets. Por outro lado, o plátano é uma árvore
frutífera nativa do Egito. Um tipo de fruta.

psilopogon
Significa barbudo, ele tem barba. É o nome de um gênero de pássaros pertencentes à família Megalaimidae. Eles são
conhecidos como barbudos. É encontrado na Indonésia e Malásia. Eles foram previamente classificados no gênero
Megalamia.

psitaciformes

É o castilianization da palavra psitacídeos. Significa que eles têm forma de papagaios, que se assemelham a
papagaios (papagaio do grego Psittakos). É o nome de uma ordem de aves típicas moldado por papagaios, araras e
cacatuas. Esta ordem é subdividida em três superfamílias: Psittacoidea (típico ou papagaios papagaios), Cacatuoidea
(cacatuas) e Strigopoidea (Nova Zelândia papagaios).

psittacara
Significa com cara de papagaio ou rosto (ou papagaio). É o nome de um gênero de pássaros pertencentes à família
Psittacidae. Eles são comumente chamados de papagaios, papagaios. Eles também são chamados de calancates.

psittacella
Significa papagaio de listras ou listas, papagaio listrado. Eles também são chamados de papagaios-tigre. É o nome de
um gênero de pássaros pertencentes à família Psittaculidae. Eles só são encontrados na Nova Guiné.

psittacula
Significa papagaio, papagaio. Diminutivo de Psittacus (papagaio). É o nome de um gênero de papagaios ou papagaios
pertencentes à família Psittaculidae. Eles só são encontrados na África e em algumas ilhas do Oceano Índico.

psittaculirostris
Significa papagaio de bico cinza. É um gênero de pássaros da família Psittaculidae. eles só são encontrados na Nova
Guiné.

psitteuteles
Eles são uma variedade de papagaios que comem néctar e frutas macias. Eles têm língua especializada em forma de
escova. Eles são conhecidos como loris. Eles só são encontrados na Austrásia.

psittiparus
Significa bico de papagaio. É o nome de um gênero de aves da família Sylviidae, eles são chamados piquiloros e só
vivem no sudeste da Ásia.

psl
É possível pedir psl (PSL) ou libras por polegada quadrada (PSI). Em ambos os casos são os acrônimos. PSL é uma
empresa colombiana de desenvolvimento de Software corporativo com Software à medida das necessidades de cada
cliente. Tem sede em Bogotá. PSI é a sigla para "libras-força por polegada quadrada" que significa libras de força por
polegada quadrada, que é uma medida de pressão.

psophodes
Significa alto, bullying, rumores. Faz barulho. É o nome de um gênero de pássaros pertencentes à família
Psophodidae. Eles são nativos da Austrália e Nova Guiné.

pternistis
Significa espirrar, estimular ou encorajar. . É o nome de um gênero de aves pertencentes à família Phasianidae. Eles
são conhecidos como Francolines.

pterocles
É o nome de um gênero de pássaros pertencentes à família Pteroclidae. Significa que ele tem um parafuso ou chave

nas asas (asas pontiagudas). Com um gancho nas asas. Eles são conhecidos como ortegas ou pechinchas.

ptilinopus
Significa com caneta no pé ou caneta na pata. É o nome de um gênero de pássaros da família Columbidae ( pombos).
Eles são uma variedade de pombos frutívoros de cores muito coloridas, eles são encontrados no sudeste da Ásia e
oceania. Eles são chamados lindos ou tinolos.

ptilocichla
É um gênero de pássaros da família Pellorneidae. Eles são conhecidos como ratines. Etimologicamente significa com
caneta na coroa, ou com copo.

ptilogonys
Significa pena no joelho. É o nome de um gênero de aves pertencentes à família Ptilogonatidae. Eles são nativos da
América Central e são coniosed com os nomes de capulineros ou moscas-moscas sedosas.

ptilopachus
Significa oluma grossa. É o nome de um gênero de pássaros pertencentes à família Odontophoridae. Eles são
conhecidos como colines, cdornices do novo mundo ou corcovados.

ptiloris
Significa pássaro com pena no nariz. Eles são conhecidos como pássaros do paraíso e pertencem à família
Paradisaeidae. Eles vivem na Austrália e Nova Guiné.

ptilotula
Significa com uma pluma de penas na cauda. É o nome de um gênero de pássaros, que pertence à família
Meliphagidae. Eles são conhecidos como honeyeaders e são encontrados na Oceania.

ptolomeo
Ptolomeu é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Ptolemy ( nome )." sendo seu significado:<br>O termo
correto é 40 Ptolemy; nome próprio ). Ptolomeu ou melhor Claudio Ptolomeo foi um grande cientista da antiguidade
greco-egipcio. Dedicou-se a astronomia, a astrologia, a química, a matemática e a geografia.

ptosis palpebral
Na Oftalmologia é o termo técnico ou médico para a remposição das pálpebras ou das pálpebras caídas. É devido ao
enfraquecimento do músculo que controla a pálpebra, geralmente causada pela velhice.

pua
PUA é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Spike", sendo o seu significado:<br>O termo correto é pua.
É um sinônimo de ponche, agulha, Stinger, espinho, espeto, pico, puya, chuzo, gancho, aflição, Peña, sofrimento, dor,
vesícula biliar, astúcia, taimado, ladino, RAM, unha, garra. Ponta ou proteção do ouriço.

puado
Significa que ele tem espinhos ou espinhos. Conjunto de espinhos que formam um pente. É também um sobrenome
de origem espanhola. Sobrenome de um futebolista espanhol chamado Javier Puado Díaz. Ele joga como atacante
pelo Españyol.

puaya
É o nome de uma aldeia na Indonésia, que pertence ao distrito de Sukawati, regência de Gianyar, na ilha e província de
Bali. Também é um sobrenome de origem africana. Na Colômbia, puaya, significa, além da longe, muito longe.

pubalgia
É um tipo de lesão que é caracterizada por uma grande dor no púbis. Dor e inflamação na pélvis e especialmente no
púbis.

puberto
Significa juvenil, adolescente, indivíduo que está na puberdade (estágio de mudanças físicas).

pubertos
Refere-se aos indivíduos que estão na idade da puberdade ou adolescência. Púberes. Este é o estágio de
desenvolvimento em que a maturação dos órgãos sexuais em ambos os sexos são alcançadas e suas manifestações
são evidentes com o aparecimento dos seios, a ovulação e a menstruação em meninas; alterações de voz,
aparecimento de pelos e geração de fluido seminal em machos.

pubescencias
Em botânica significa pêlos ou pêlos cobrindo algumas plantas (em folhas ou caules). Pubescência plural. É outra
maneira de chamar a fase de desenvolvimento sexual dos seres humanos ou da adolescência (puberdade).

puc paak
Pode significar no monte da língua do Mixtec ou no montão do Nopal. No México é o nome de um doce feito com
sementes de abóbora.

pucara
O termo correto é Pucara. É o nome de um distrito da província Lampa, Puno, no Peru. Um conjunto de plataformas,
canais, caixas e estruturas construídas e pontos fortes. Aeronave construída na Argentina e usado na Colômbia (
antiguerrillas IA-58 41. O termo em língua quechua é Pukara, que significa, atalaya, mirador, otero, fortaleza,
fortificação. Nome de cacique na legenda da Laguna de La Cocha no departamento de Nariño, Colômbia.

pucaxé
É o nome de um prato típico mexicano preparado com carne bovina, de porco ou de cabra. Na Colômbia também
chamamos de Chanfaina. Eles também são chamados de puxaxe ou putzaxe.

pucelano
É uma forma coloquial de chamar pessoas nascidas ou nativas de Valladolid, na Espanha. Vallisoleno, pinciano
(preterido). Em relação à cidade de Valladolid, na Espanha.

pucha
Em Colômbia e especialmente em Antioquia é um grande, copo duplo. Também é uma medida de grãos no mesmo
container. Tigela, tazota. Isso equivale quase a dois litros.

puche
Na Colômbia é um sobrenome costeño. É uma inflexão de corte ou caça furtiva. Pode significar empurrar, animar,

aupar, mas é mais usado na Tolima para indicar que o contidor é inadvertidamente dado uma vantagem. Facilitar,
ajudar, dar vantagem. Dê aos outros uma chance de lucrar com nossa ingenuidade. Dê mamão (ou fique pagando)

puchecas
Na Colômbia é uma forma coloquial de se referir a um peito de mulher. Considera-se uma palavra sutil e não ofensivo.
Peitos, peitos,

puchero
Na Colômbia é um prato típico, especialmente o departamento de Boyacá, que tem muitos tubérculos e legumes. Eu
cozinhei, ensopado. Ele também informa que guisado para um recipiente de cozinhado usado para cozinhar, pote, pote
de barro. Guisado é também um gesto que faz uma criança, mostrando desagrado com a boca. Abner, WinCE, gesto.
Alcunha de um segundo argentino. chamado José Varacka.

puchi
Puchi é um sobrenome que é usado em vários países sul-americanos. Existe no Chile, Venezuela e Colômbia. Há
também o sobrenome Puche.En quechua língua significa subtrair, remover, diminuir.

puchica
Expressões de Puchica, Juepuchica, Juepucha, juepuerca, hijuepuchica, hijuepuerca ou hijuepucha são expressões
usadas na Colômbia, não significa realmente nada e sempre expressa surpresa, admiração, raiva ou choque.
Esclarece-se que nenhuma das expressões é considerada um palavrão, não um crime para alguém.

puchis
É uma expressão de origem maia, amplamente utilizada na América Central e denota surpresa, espanto ou raiva.

puchito
É um diminutivo de pucho. Na Colômbia é uma forma coloquial de chamar cigarro, ainda mais quando está prestes a
ser consumida. Ele é também usado como um sinônimo para pequeno, pequeno, indica escassa quantidade, quantos
grãos, menos. É uma palavra de origem quechua, indicando uma quantidade pequena (puchu). Arremate.

pucho
Na Colômbia é uma forma coloquial de chamar cigarro, ainda mais quando está prestes a ser consumida. Ele também
é usado como um sinônimo para pouco, indica escassa quantidade, quantos grãos, pouco menos. É uma palavra de
origem quechua, indicando uma quantidade pequena (puchu). Arremate.

puchunga
Quer dizer coração ( mas não se referindo a órgãos ou vísceras mas carinhosa palavra ) afeto, amor. Puchunguero é
amar. carinhoso, terno. Puchunga, puchungo, puchunguita é a pessoa que nos desperta sentimentos de amor,
carinho, ternura e afeição. Pessoa que rouba-no coração, a pessoa que amava. A palavra é de origem quechua.

puchunguito
Puchunguita ou puchunguito significa querida, querida, amor. Puchungo diminutivo ou puchunga. Refere-se à pessoa
que gera amor, afeto ou ternura. Gera muito carinho.

pucritud

A palavra correta é limpeza. É a qualidade da limpeza. Significa que é limpo, arrumado, cuidados, higiene, impecável.

pud
Significa frouxo, fraco, inútil. Jovens também usá-lo para mencionar o membro masculino, pênis, Dick.

pudinga
Em Geologia é um tipo de rocha sedimentar. Conglomerado de pedregulhos. Rocha muito dura e resistente ao
desgaste. É frequentemente usado como pedra de moagem.

puebla
É uma inflexão de preencher. Significa residir, habitar. É o nome de uma cidade e um estado no México. A cidade de
Puebla mexicana de futebol. .

pueblito
Maneira carinhosa usada por cada colombiano para chamar sua cidade natal ou garota da terra natal. Cidade
pequena. Diminutivo das pessoas.

puebloviejero
Na Colômbia é o adjetivo dos nascidos, relacionadas ou que residem em Pueblo Viejo, município do departamento de
Magdalena e a forma de chamada como o primeiro nascido, residentes ou relacionados com o município de Aquitania
no departamento de Boyacá. Aquitânia era anteriormente chamada de Pueblo Viejo. ´Pueblo viejo, Magdalena, é da
ilha de Salamanca.

puerco
Na Colômbia é uma maneira de chamar o porco, porco, porco, porco. Significa sujo, imundo, não higiênico. Sem
limpeza, sem banheiro, sem higiene. Incomodada.

puercoespín
É um pequeno mamífero roedor com o corpo coberto de espinhos ou penas. Não devem ser confundidas com ouriços
(família Erinaceidae) e Echidna (família equidna), porque estes não são roedores mas insetívoros. Porcos-espinhos,
simultaneamente, pertencem a duas famílias diferentes de roedores Erethizontidae (nativo americano) e Hystricidae
(nativos de mundo velho). Para os porcos-espinhos americanos coendus, cuendus e ursones são também chamados.

pueril
Isso significa que ele não tem valor ou interesse. Pouco valiosa. Trivial, insignificante, sem graça, infantil, trivial, fútil,
frívolo. Também pode significar conhecido banal, ordinário, regular, vulgar.

puerquito
Carne de porco diminuta. Marranito, chanchito, leitão, porquinho. Animal de estimação que come tudo. Também pode
significar sujo, imundo, sem censura.

puerta
Isso significa acesso, portal. É um trabalho de construção, que é móvel e, geralmente, de alvenaria de diferentes
materiais (madeira, ferro, plástico, acrílico). É um sobrenome de origem espanhola. Portão, portão, gol, gol, saída.

puertardo
É uma palavra derivada de uma porta e corresponde a um pejorativo. São eles também: portica, portezuela, cidade
pequena, porta, portastro, puertuza, puertonga.

puerteja
Porta derivada e depreciativa. Porta falsa ou disfarçada. Portillo, porta.

puerto vallarta
Puerto Vallarta é o nome de uma cidade mexicana e porto sobre o Oceano Pacífico. Está localizada na Baía de
Banderas e pertence ao Estado de Jalisco. É um famoso e belo spa.

puertonga
É um derivado pejorativo da porta. Porta feia. Portezuela, porta, porco.

puger
O termo correto é Puger ( é nome próprio ) e o que é melhor ainda Pangeran Puger ( Príncipe 41 Puger;. É o nome de
um príncipe indonésio que era sultão ou Susuhanu no estado de Mataram em Java, entre 1708 e 1719.

pugés
Sobrenome de um independentista catalão. Seu nome completo é Pere Pugs i Dorca. Foi um dos fundadores da
Assembleia Nacional Catalã.

pugio
Era uma arma afiada usada pelo soldado romano da antiguidade. Adaga, adaga. Arma que é empunhada.

pugna
Luta entre vários candidatos para provar sua superioridade ou liderança. Na Colômbia significa luta, guerra, luta,
competição, rina, combate, confronto, tampa, disputada, desafio, competição, concorrência.

pugnable
Disse tudo o que pode ser colocado em dúvida, na discussão ou isso pode se tornar peleable, potável ou como.

pugnacidad
Significa habilidade para lutar. Qualidade gnaz. Qualidade de um guerreiro que consiste em lutar incansavelmente.
Persista na luta. Agressividade, beligerância, beligerância.

pugnan
Isso significa que eles tentam atingir, alcançar ou obter. É uma inflexão de pugnar. Isso significa competir, fingir, luta,
batalha, combate, concurso, desafio.

pugurificon
pugurificon é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Favelas" no sentido de:<br>Acho que eles queriam ver a
tugurificacion ou a superlotação. Estes termos referem-se à proliferação de construção de habitação irregular e
qualidade dos materiais e estruturas, geralmente em invasões e perto de cidades ou vilas. Eles obviamente faltam de

serviços públicos e em breve tornar-se problemas de ordem pública e saúde pública.

puigdemón
É um sobrenome catalão. Sobrenome de um jornalista e político catalão, cujo nome completo é Carles Puigdemont i
Casamajó. Atualmente é membro do Parlamento Europeu.

puja
Puja é escrito incorretamente e deve ser escrito como oferta ( quando é último nome ). sendo o seu significado:<br>É
uma inflexão do lance. Quer dizer a oferta se esforçam, empurrar, entregar, melhorar, aumentar, hesitação,
lamentar-se. Liberar os sons melancólicos cansados ou durante o parto. Na Colômbia Puja é também um sobrenome.
É também o nome de uma vila no Nepal.

pujllay
É o nome de uma dança tradicional da Bolívia, da região de Tarabuco, qual é a capital da província de Yamparaes.

pukuy
É o nome de uma música triste avecita também chamado de "Snipe". É a família de aves. Parece uma pomba à terra.

pulaski
É o nome de uma cidade no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. O nome de um condado no estado de
Missouri. Sobrenome polonês de um soldado que lutou na revolução americana. Sobrenome de origem polonesa que
existe nos Estados Unidos.

pulcata
Lugar onde vendem Medel fermentados, Pulques. Venda de pulque. O termo é usado na cidade do México DF.

pulcova
É um sobrenome de uma mulher de origem russa, chamada Nadia Pulcova. Pulcovo ou Pulcovo é o nome de alguns
morros na Rússia e do observatório astronômico principal no sul de principalmente.

pulenta
Significa pobre, pobre e sem instrução. É o oposto do opulento. No Chile, é usado como um sinônimo para magnífico,
poderoso, Supremo, grande, bonito.

pulero
pulero é escrito incorretamente e deve ser escrito como Pulero ( por poolero ) sendo o seu significado:<br>É uma
maneira de chamar o billaristas, especializando-se no jogo de bilhar bilhar ( 41 pul. Em algumas partes também dizer
pulero futebolista que finge faltas lançadas para o chão, piscinero.

pulgar
É o nome do dedão do pé. Também é chamado de pokery. É o nome de uma aldeia na Alemanha e outra na Espanha
(Província de Toledo). É também o sobrenome de origem espanhola. Sobrenome de um jogador de futebol de origem
chilena e cujo nome completo é Erick Antonio Pulgar Farfán . Ele joga na Fiorentina e é um panfleto de contenção.

pulgo
Pode significar pederasta ou efeminados. É também o caráter de carga de limpo e preparando comida em um bordel.
Pulga masculina.

pulgones
Plural de pulgões. Nome dado a pragas agrícolas que também são conhecidas como pulgões. Produzem guelras ou
cecidias em plantas, um tipo de tumores. Augmentative e plural de pulga. Grandes pulgas.

pulicidos
Os pulicidos tem nada a ver com 40 Diptera; 2 asas 41 moscas-insectos;. Os pulicidos são insetos da ordem
Siphonapterae ( siphonaptera ) e pertencem à família Pulicidae. Eles são comumente chamados de pulgas. Existem
181 espécies.

pulla
Na Colômbia a dizer indirectamente, sarcasmo, ironia, pungência, ato ilícito, DART, virulência, sátira, dica, puya.

pulpa
Significa, referindo-se à carne, que não tem gordura, nervos ou ossos. Que é magro e limpo. Referindo-se a frutas,
massa que não tem conchas, impurezas ou sementes.

pulpaba
É inflexão de celulose. Isso é uma termo usado den Odontologia e refere-se ao tratamento e cuidados na polpa do
dente ( malm chamado " " de nervo. Pulpar destina-se a preservar a polpa e prevenir lesões irreversíveis da mesma.

pulpear
Significa aproveitar-se de outra pessoa. Também é um benefício, tem diversão, exploração, abuso, estupro, violação. É
usado principalmente no Chile e na Argentina.

pulpería
É um tipo de lugar comercial onde mantimentos e mantimentos são vendidos. Mercearia. Também era chamado de
lugar onde vendiam bebidas alcoólicas e intoxicantes.

pulpito sin tilde
O púlpito de Colômbia, sem o til, quer dizer sem gordura e sem osso. É um diminutivo de polvo, o que significa a
mesma coisa. Incline-se.

pulpí
É o nome de um município espanhol (andaluz). Está localizada na Comunidade Autônoma da Andaluzia, na Província
de Almería.

pulpo
É o nome de um molusco octópode que geralmente vive no fundo do mar. Seu nome científico é Octopus vulgaris e
pertence à família Octopídae.

pulque
É o nome de uma bebida intoxicante popular no México. É obtido por fermentação de hidromel ou seiva maguey.

pulque curado
É uma variedade de pulque (licor que é preparado a partir de maguey), misturado com frutas. Bebida intoxicante do
México.

pulquérrima
É o superlativo de puro. Significa muito limpo, muito limpo e limpo.

pulquérrimo
Significa muito limpo, extremamente limpo, limpo, limpo, impecável. Muito limpo, muito fácil.

pulsera
É um tipo de ornamento de qualquer tipo de material que é usado no pulso. Pode ser usado por qualquer pessoa:
homem, mulher, crianças.

pulsetilla
pulsetilla é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Pulsatilla", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
Pulsatilla. É um remédio homeopático extraído da planta vulgaris Pulasatilla ( conhecido como Flor de el Viento ou Flor
de Pascua ). Usado para combater a febre ou infecções.

pulsioxímetro
Em Medicina, é um dispositivo eletrônico que permite medir indiretamente o grau de saturação de oxigênio no sangue.
Também é chamado de oxímetro de pulso.

pulso
Correção dos relógios usados no pulso. Pulseira, pulseira. Pode ser couro ou metálico. Force play que é feito em uma
mesa entre duas pessoas e apoiar os cotovelos. Palpitação, batimento cardíaco, mira, discrição. Medição ou
comparação . Também pode significar tino, objetivo.

pulsos
Pulso plural. Palpitações. Também na Colômbia é o nome das lâminas de couro ou metal de um relógio.

pulul
No Chile é o nome de um rio e um vale. São locais de beleza natural incomparável. Eles estão perto de Temuco.
Significa que se move ou flutua.

pumamaqui
pumamaqui é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Pumamaqui", sendo o seu significado:<br>Pumamaqui é
um córrego que nasce na Cordilheira de Los Andes, no Cantão de Cuenca, província de Azuay, no Equador.

puna
É o nome de uma Ecorregião localizada no sul do Peru e chega ao norte da Argentina. Caracteriza-se por ser um

planalto, com alturas acima de 4000 metros e com vegetação de pajonales. Planalto da Montanha Alta.

punch
(Adição). Na Colômbia Punch, era também o nome de um grande programador de televisão.

punche
É o mesmo que punche ou soco. É um doce mexicano feito com leite, milho azul, canela, baunilha e açúcar. Também
pode ser um smoothie de ovos, açúcar e licor.

punchi
No México é um doce feito com milho azul, leite, açúcar, baunilha e canela. também pode ser uma preparação de licor
e ovos batidos que também é chamado de soco ou soco.

punga
No Chile significa bandido, ladrão. Pessoa que pratica cócegas ou roubo de bolsos ou carteiras das vítimas. A palavra
tem origem italiana e significa bolso. Carteirista.

pungarabato
Pungarabato é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Pungarabato ( nome )." sendo seu significado:<br>O
termo correto é Pungarabato ( nome próprio ). Na língua Purépecha significa colina da plumagem, colina em forma de
penas. É um município de Altamirano, no estado de Guerrero, México.

punible
Vale uma penalidade ou penalidade. O que é condenável. O que é punível. Ele merece punição. Fato que é
considerado crime e é punido por lei.

punkie
Pessoa que pertence ao movimento punk ou que gosta desse tipo de música. A palavra como tal significa lixo, escória.
Contracultura. É muito peculiar suas roupas, maquiagem, tatuagens e cortes de cabelo.

punta
Significa fim, vértice, borda, pico, Spike, Spike, chifre, chifre, Python, picacho, Península do cabo. Também pode
significar quantidade, rebanho, pilha, punhado, indireto, pulla, Stinger, RAM.

puntal
Na Colômbia e especialmente na Região do Café, significa comida leve que é tomada à tarde. É geralmente latte ou
chocolate com parva (pão) e queijo. É semelhante ao que é chamado onzes em Bogotá (que é curiosamente tomadas
à tarde entre 15:00 e 17:00). Também é chamado de "algo" ou "ponto". A refeição leve da manhã é chamado nines ou
half nines e o lanche da noite. Eles são costumes muito comuns entre os camponeses e copiados na cidade.

puntilla
Na Colômbia é sinônimo de unha. Diminutivo de ponta. Elemento metálico e pontiagudo usado para juntar pedaços de
madeira.

puntillo
Ponto diminutivo. Um pequeno ponto. Coloquialmente amor próprio, pundonor, calrquera.

punto de rocio
É o menor grau de temperatura em que o vapor de água começa a condensar-se e formam-se as primeiras gotas de
água. .

puntos cardinales
Eles são os quatro pontos de referência em um plano cartesiano. Diferentes pontos de localização ou orientação cada
90° da circunferência. Uso é difundido em todo o mundo também: 0° norte ( 12:00 no relógio ) 90° 40 Leste; 03:00 )
180° Sul ( 06:00 ) e 270° oeste ( 09:00 ). Outra forma de estabelecê-los é colocando a mão direita para o leste ( 41
ensolarado; , a mão esquerda 40 oeste; onde o sol ) na frente está o norte e o sul de volta.

puntuales
Plural de pontualidade. Significa que chegam a tempo, são rigorosos. Significa preciso, regular, rigoroso, preciso,
compatível. Eles cumprem exatamente com o que lhes é pedido ou exigido. Obediente.

puntuda
Tem dica, que é apontada. Termina em um espeto ou espeto no final.

puntudo
Na Colômbia significa afiado, tendo a ponta. Arrogante, abusivo e ofensivo.

punzó
É uma inflexão de punção, o que significa picar, chupar. . É também uma maneira de chamar uma cor vermelha
intensa. deriva da palavra francesa ponceau, que é uma maneira de chamar a papoula selvagem e tem flores dessa
cor.

punzón
Na Colômbia é uma ferramenta de metal e afiada muito resistente usada para perfurar paredes ou paredes. Também
chamamos um ponteiro.

puñal
Arma afiada. Arma branca. Faca, punhal, estilete, fachada. Em relação ao punho. É pego ou agarrado com a mão ou
com o punho.

puñera
A Colômbia significa bater, luta ou golpes com os punhos. Rina brigas.

puñetas
É um laço ou aparar com véu nas algemas de uma manga de camisa. Raiva, aborrecimento. Intimidar, bully,
encrenqueiro, conflitante.

puñete

No sul da Colômbia e Equador significa punho, soco, golpe dado com a mão fechada ou agarrada. É também o nome
dado a uma pulseira, escravo ou btazalete que é usado no pulso.

pupilaje
É a mesma coisa que eu cuido ou hospedagem. É a ação ou efeito de cuidar ou hospedar animais, especialmente
cavalos. Ter cavalos como pupilas ou em cuidados. Acomodação, pensão, albergue. Também significa tutoria.
Cuidados ou vigilância de carros ou veículos temporariamente.

pupitrazo
É um aumentativo de mesa, móveis usados pelos estudantes durante as aulas. Vez como com os topos de mesa para
fazer barulho ou golpe dado com as mãos por cima da mesa para aprovar alguma coisa. Na Colômbia diz que é para
"passar para pupitrazo", para se referir a reuniões do Conselho, Assembleia ou Senado, que aprova tudo rapidamente
e sem muito detalhes.

pupo
É uma palavra quechua que significa umbigo. Centro do corpo. Cicatriz ou marca do cordão umbilical.

pupusa
É um prato típico de El Salvador. Ele consiste de um Arepuela ou Tortilla e é acompanhado por vários ingredientes.
Há queijo, feijões, etc. Nos lugares onde eles vendem, que são muito comuns em que país são chamados Pupuseria.

pupusas
Nome popular de um arepas de milho recheado com vários ingredientes que são consumidos em El Salvador.

pupusería
É uma palavra que é usada em El Salvador, Guatemala e Honduras. É o lugar onde você faz ou vende pupusas, que
são um tipo de arepuelas ou tortilhas de milho ou de arroz, cheia de muitas maneiras.

pupuso
Na Guatemala e em El Salvador, pupusa é um tipo de arepa, geralmente recheada. Consiste em uma Arepuela ou
Tortilla e é acompanhada por múltiplos ingredientes. Lá, eles colocam pupuso para quem é gordo, obeso, panela ou
gordo. Também ao glutão, ao qual ele come muito.

puquios
É uma palavra quechua que significa Springs, água nascimentos, Matos, olhos de água, poços. Também é uma cidade
e um distrito do Peru.

pure
O termo correto é puro (com acento). Chamada de pura todos os alimentos sólidos esmagado ou marinados.

purembe
Próprio relativo ou pertencente a um grupo étnico nativo do Querétaro, Highlands de Michoacán e Guanajuato, no
México. Que também lhes diz Tarasca ou Purépecha. Língua deste grupo étnico.

purepecha
O termo correto é Purepecha, é o nome de um povo e língua, aborígenes mexicanos da área de Michoacán. Também
chamavam de Michoacas ou Michoacan. Na língua náuatle, Michoacan significa lugar ou terra de pescadores.

puré
É um produto culinário que resulta de esmagar ou esmagar alguns alimentos cozidos, como batata, banana.
Maceração de legumes, sejam vegetais, legumes ou tubérculos.

purépecha
Aldeia mexicana aborígine, localizada em Michoacán. Você também é conhecidos como Tarascanos, michoacas ou
Michoacan. Eles são predominantemente pescadores. Sua língua.

purica
É uma marca de produtos inteiros, suplementos e soluções para um estilo de vida saudável e equilibrada.

puridad
Isso mostra ou denota pureza. É limpo, sem mancha, que não está contaminada, originalidade, autenticidade,
naturalidade, diaphaneity e sinceridade.

purificación
É a ação ou efeito de limpar, purificar. É o nome de um município do departamento de Tolima, na Colômbia. É
conhecida como "La Villa de las Palmas".

purisco
O nome dado às flores de plantas fabaceous tais como o feijão ou o feijão.

purisil
Purisil é o nome de uma cidade na Costa Rica, na província de Orosi, Cartago. É uma cidade turística.

puro
Significa limpa, clara e límpida, rede, simples. Sem impurezas. Eu inteiro, liso, virtuoso. Também é um charuto feito
de folhas de tabaco enrolado. Havano, veguero, tabaco.

purofloro
Uma maneira de peruanos é denotar linguagem embelezada ou alongado, verbosidade, falando generosamente e às
vezes sem. Extenso discurso. Na Colômbia, dizemos palavreado, carrinho, macumba, palha, conversa, falador.

puruay
É o nome de um rio na província de Cajamarca, no Peru. Há também um rio com o mesmo nome na Venezuela a partir
da encosta do rio Orinoco (Santa Cruz de Cachipo, Estado de Anzoátegui).

purupuru
No reino dos animes está o nome de uma fada má em Kirakira. É um dos nomes comuns dado no Equador a gulupa,
fruto da família Pasiflorácea. Seu nome científico é Passiflora pinnatistipula (família Passifloraceae).

pururú
Na Argentina é uma maneira de chamar as batatas fritas ou pipoca.

pus
Na Colômbia, pus é a mesma questão, amarelado ou esverdeado e espesso líquido que formas em um tecido
infectado. Escorra a pústula. Infecção.

pusher
É uma palavra em inglês que significa fornecedor, motorista, entrega, entregador, empurrador, passagem. Na indústria
petrolífera usamos os termos "empurrador de ferramentas", que é a pessoa que passa, entrega ou fornece as
ferramentas necessárias na perfuração de um poço.

pusilamime
O termo correto é covarde. Quer dizer fraco, covarde, frouxo, tímido, tímido, servil, aguevado, pelele, tímido, tímido,
submisso.

pusilánime
Quer dizer tímido, temeroso, covarde, solto, indeciso, vale nada, tímido.

pusose
pusose é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Pusose ( com til )." sendo seu significado:<br>É uma inflexão
do ser. Significa que foi, foi colocada, erguia-se. Abeto vermelho, a vestir-se, bainha, colocado, colocado.

puspús
É um dos nomes comuns de uma planta de arbustos de vários usos (medicinal, industrial, para lenha, limpeza a seco,
etc.). É da família Fabaceae e seu nome científico é Zuccagnia punctata. Também é conhecido pelos nomes de
pus-pus, jarra masculina, jarra de pispito ou lata.

pusteco
No México é um sobrenome. Como um substantivo (no México), que significa desganado, sem apetite, sem vontade de
comer, com perda de apetite. , Apático.

pusuy
A Colômbia é um dos nomes comuns de uma palma, conhecido como mapora, ciamba, cinamillo ou maquenque. Seu
nome científico é Oenocarpus mapora. pertence à família Arecaceae. É uma palavra da língua Saliba e significa
Palma (Palm grossa). Também é o alias de um criminoso na Colômbia.

puta
Mulher exercendo a prostituição. Profissional do sexo. Prostituta, meretriz, prostituta, prostituto Hetera.

putasos
O termo correto é (com z). Na Colômbia é comumente usado e, de forma vulgar, significa ultrajes, insultos, ofensas,
insultos, grosserias, imprecações.

putin
É o sobrenome do atual presidente da Rússia (Vladimir Vladimirovich Putin).

putingui
é um sobrenome de origem italiana. Na gíria arrabalero significa prostituta barata, rua e prostituta comum.

puto
Na Colômbia significa forte, corajoso, guerreiro, corajoso, feisty, ousado, arriscado, decidido. Ele não sente medo.

putófo
É uma maneira de chamar aquele que odeia prostitutas.

putt
É um termo em inglês. É um termo usado no esporte do Golf. Refere-se a um curso curto ou macio, que é feito nas
proximidades de um buraco. Bata dentro de um verde.

puvis
O termo correto é pubis, com B. Isso significa uma parte anatômica do corpo localizado abaixo da barriga, geralmente
coberto com o cabelo. Monte Vênus. O nome de uma parte do osso do quadril (localizado na frente).

puya
Na Colômbia significa espinho, agulha, espinho, pua, tira, dica, dica, reclamação. É também uma das classes de
Vallenato ritmo que existe na Colômbia. Determinação do ritmo para a eleição de um rei Vallenato.

puyar
Na Colômbia significa chuzar, machucando com algo muito pontiagudo. Pique, pise. Ataque ou machuque com uma
puya ou squea.

puyar el burro
é uma expressão muito coloquial da Costa Atlântica colombiana e significa sair, ir embora, fugir de uma situação
embaraçosa. Aposentar.

puyazo
Ferida causada por um espinho, puya, chuzo, alfinete ou agulha. Aguijonazo, chuzon, aguijonazo, cretino.

puyeki
É um dos nomes comuns dados no México a um peixe. Também é conhecido como sonolento, puyeque, Chalaco,
porroco ou adormecido. É um peixe costeiro do Oceano Pacífico da Califórnia Peru. Seu nome científico é Dormitator
latifrons e pertence à família Eleotridae.

puyón
Na Colômbia também significa que tem picos, que ele ou que ele está apontado.

puza
É um dos nomes comuns de um fungo de cogumelo ou comestível. Seu nome científico é Armillaria mellea,
Physalacriaceae família.

puzanga
Pusanga ou puzanga é um óleo ou extrato oleoso e aromático usado para atrair amados, preparados com base em
ervas e ervas negras andinas e amazônicas. Também é usado como levantador de auto-estima e conversor no centro
de atração para todos os outros. É só o suficiente para obter algumas gotas em suas mãos ou pescoço. É típico da
região amazônica sul-americana. Na Colômbia você pode assimilar com o quere ou me seguir. Genericamente você
pode chamar maranguango, palavra de origem Embera que significa bruxaria.

puzolana
Meios de Puzol, cidade italiana, perto de Nápoles, que vem de Puzol. Também é um mineral, representado
principalmente por poeiras ou cinzas vulcânicas. Para ser hidratado torna-se um tipo de cimento.

púgil
Pessoa que se dedica ao esporte de narizes planos ou boxe. Pugilista, boxeador, lutador, gladiador.

púsome
É uma inflexão do ser. Isso significa que é colocado, colocado, abeto, vestir-se, bainha, depositar, obter, enviar,
adicionar, tenho.

pútrido
Corpo orgânico em decomposição. Significa podre, podre, decomposto, ranço danificado.

pycnonotus
Significa costas compactas. É o nome de um gênero de pássaros pertencentes à família Pycnonotidae. Eles são
conhecidos como rouxinos ou bulbules.

pymecidio
É a forma de pedir a eliminação de pequenas e médias empresas devido à falta de ativação pelo Covid-19.

pyrenestes
Fogo vermelho do peito. É o nome de um gênero de pássaros pertencentes à família Estrildidae. Eles são chamados
piquigordos ou tentilhões de quebra-nozes e são de Moçambique e Tanzânia.

pyrgilauda
Significa pardal de peito branco. É o nome preterido de um gênero de pássaros que estava ligado à família Passeridae.
São da Ásia Central. Alguns autores preferem usar Montifrigilla.

pyriglena
Significa olhos de cone de fogo (olhos de fogo vermelho). É o nome de um gênero de pássaros pertencentes à família
Thamnophilidae. Eles são chamados de formigueiros de olhos de fogo.

pyrilia
Significa que eles têm os lados ou ijares verdes. É um gênero de aves da família Psittacidae. São chamados de
papagaios ou papagaios. Como há muitas classes, você pode chamá-los de papagaios ruivas.

pyrrha
Pirra incorretamente escrita e ele deve ser escrito como Pyhrra ( 41 próprio nome;. sendo o seu significado:<br>O
termo correto é Pyhrra ( nome próprio ). Na mitologia grega, era filha de Epimeteu e Pandora. Era esposa de
Deucalião, com quem teve 6 filhos.

pyrrhocorax
Corvo-de-chama colorido (ou corvo-de-bico-de-fogo). É o nome de um gênero de aves pertencentes à família
Corvidae. Eles são comumente referidos como chovas. Eles são muito dados ao parasitismo na postura e na
reprodução.

pyrrhula
Pyrrhula é mais adequado. Significa com cauda de vermelho ou vermelho de fogo. É o nome de um gênero de
pássaros pertencentes à família Fringillidae. Eles são conhecidos como camarão. São pássaros sementes.

pytagua
É um termo da língua guarani. Significa estranho, estranho, estranho. Por outro lado. Gringo.

pytilia
Pyrilia é mais adequado, embora Pytilia também seja válida. Significa que com o lado do fogo vermelho, com os ijares
coloridos. É o nome de um gênero de pássaros pertencentes à família Estrildidae. Eles têm bicos curtos e cores
brilhantes. Eles são conhecidos como estiletes.

q
É o nome de uma revista de música Rock e Pop, que é publicado no Reino Unido. Chama-se Q (em letras
maiusculas).

q es chirrete
Significa bruto rústico, grosseiro, tasteless, normal. Na Colômbia por vezes usado como sinônimo para chilguete,
chorrion, splatter, mancha, sujeira, imundície.

q es un bledos
A frase é " Um 34 raios me; que na Colômbia é também usado como " Eu me importo um rabanete 34 " e ainda mais
rude; Okey ovo ". Todas estas frases que dizer algo que não vale nada, isso é insignificante, que é inofensivo. Que não
totalmente valoriza, que não merece importância. " Eu gosto e ". Mesmo os elementos mais pequenos.

q significa chamom
Acho que estão pedindo por chamon. Se assim for, é outro dos nomes dados a um pássaro de plumagem negra.
Também é conhecido como tordo preto, tordo preto, amora, pássaro preto, tordo comum, rainha Josmary, chupin,
mulato, vaqueri, pássaro cowboy e cowboy blackbird. Seu nome científico é Molothrus bonariensis e pertence à família
Icteridae. É encontrado em quase toda a América.

q significa chuchuca
É uma maneira de chamar o milho para amadurecer, por isso não é macio (macio ou leitoso) nem duro io seco. Nome
de uma canção brasileira de Axe Bahia. O Tchutchuca. Na Colômbia Chuchupa, com p, é o nome de poços de gás no
Guajira e no campo petrolífero.

q significa wawa
O termo correto é Wawa ( é o nome e a marca ). É o nome de uma cadeia de 40 lojas de conveniência; médias e com
horas estendidas 24/) nos Estados Unidos. Eles têm aproximadamente cerca de 575 lojas, distribuídas em quase todos
os Estados da União. Eles fornecem alimentos frescos, preparados para a ordem. Em quechua, língua significa bebê,
bebê, criança, menina, criatura, filho, filha. GuaGua.

qanodiano
É mais apropriado usar o termo Qanondiano. Significa em relação a Q'Anon. Ele apoia as ideias de Q'Anon. Q'Anon,
ou melhor ainda Q'Anon Shaman, também conhecido como Q Shaman ou Yellowstone Wolf (o lobo yellowstone ou o
lobo de pedra amarela). Ele é um dos assaltantes da Casa Branca. Seu nome verdadeiro é Jacob Anthony Angeli
Chansley. Ele é um ativista americano de extrema-direita e teórico da conspiração.

qap
Em sinais de rádio significa que estamos atentos a uma nova chamada. Estamos em espera. Significa "Silêncio na
Escurequência", que você pode traduzir Esperando em Frequência ou Frequência de Espera. Na Colômbia era o nome
de um noticiário de TV.

qe significa decimoctavo
Isso significa que ele é classificado 18 em uma classificação. Alguns também são usados para dizer que uma parte 18
de algo é ( uma unidade dividida em 18 partes iguais ). Cada um dos 18 partidos que divide uma unidade 1/18; 40 41.
Número ordinal do post 18.

qenan
Ele é um personagem bíblico que viveu antes do Dilúvio Universal. Aparece no livro de Gênesis. Ele também está
listado como Keinán ou Cainán. Ele era neto de Set, portanto, o bisneto de Adão e Eva. O pai de Qenan ou Keinán,
era Enós.

qenán
Nome de bisneto de Adão e Eva, Neto de Set. Também se chamava Keinán. Ele era um personagem bíblico que vivia
antes do Dilúvio Universal. Aparece no livro de Gênesis. Também aparece como Cainan. O pai de Keinan era Enos.

qi
Em chinês tradicional significa vitalidade, força energética. É um termo usado no taoísmo, medicina tradicional chinesa
e em vários países do Extremo Oriente. Nome de um rei da China antiga.

qom
Na língua quechua significa sem filhos inférteis estéril.

qq es piltrafa
É sinônimo de desperdício, lixo, lixo, sucata.

quaker
É o nome de uma marca registrada, mundialmente reconhecida. Quaker (Quaker ou Quaker) significa amigo e também
tremor, na língua inglesa. Nome dado a um membro de uma comunidade religiosa cristã dissidente, criada por George
Fox, na Inglaterra e que foi chamada de Sociedade Religiosa de Amigos ou Igreja de Amigos.

quauhcamotli
É um dos nomes dados na língua indígena (Nahutl, Tarasco) dado no México a yuca. Também é conhecido como
aipim, mandioca, guacamota, Casabe ou casava, lumu. O seu nome científico é Manihot sculenta e pertence à família
Euphorbiaceae.

que significa

especimen

Significa unidade, amostra, indivíduo, modelo ou exemplo. Um espécime é um elemento biológico que reúne as
características específicas de uma espécie, que é um modelo, ou amostra. Que é representativo de uma espécie
biológica.

que es baute
Na Colômbia é um sobrenome. É de origem espanhola (das Ilhas Canárias), mas com raízes ancestrais na França.
Também existe na Venezuela. Sobrenome de um cantor e apresentador venezuelano, conhecido como Carlos Baute.
Seu nome completo é Carlos Roberto Baute Jiménez . Segundo sobrenome de um escritor e jornalista valduparense
chamado Alonso Sánchez Baute .

que es una etnia
Um grupo de pessoas que têm a mesma raça, cultura e linguagem. Em grego, significa povo, nação.

que es el pingullo
É um dos nomes comuns de uma pequena flauta doce, usada em povos andinos. Ele também recebe os nomes
pinquillo, pincullo, pincuyo ou pinquilhue . Este nome é mais difundido ao sul da Colômbia, Equador, Peru e Bolívia.

que es quena
É um instrumento de sopro nativo dos Andes da América do Sul. É essencialmente uma haste ou tubo com sete furos
e soprando em uma extremidade. Flauta de Reed.

que es reptor
Embora seja uma palavra não aceita pelo SAR, é um termo de conceito claro : ele rasteja, rasteja, que desliza pelo
chão. É sinônimo de réptil. O Reptante. Também pode ser um erro dizer reitor (direção, comando, ordenação).

que es wasi
Não é a língua espanhola, mas a palavra da língua quíchua. Casa, prédio, sala, lar, lar

que se ignifica la palabra satanizados
É uma inflexão de demonizar. Isso significa converter ou qualificar alguma coisa demoníaca ou mal sem ser um.
Acreditar que algo que acontece é gerado pelo diabo.

que significa global
Significa universal, total, completo, geral. Em relação ao Globo ou planeta Terra.

que significa vagarosa
Ele refere-se a essa vaga, passeios ou voa tropeçando. Voo da borboleta que sobe e desce. Mudanças de curso ou
de direção com facilidade. Também é sinônimo de lazer, lento, preguiçoso.

que significa wang
É um sobrenome chinês mais comum desde 2007. Significa rei. Apesar de ser um sobrenome comum, há
familiaridade entre muitos deles.

que significa hematicas
O termo correto é hemático, com til. Significa sangue. de sangue.

que tiene gravido
ter o gravido é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Gravido. Gravides. "sendo seu significado:<br>Isso
significa que ele tem peso, que é pesado, que é afectado pela gravidade. No caso de uma mulher é ser grávida,
grávida, gravidez, grávida.

que agüevado
Na Colômbia, o termo aguevado ( ou ahuevado ) É uma forma vulgar de dizer empavorecido temeroso, temeroso,
pavor, medo, chorando, covarde, covarde, collón, galinha.

que ahuevada
O termo ovo ou aguevada é uma forma vulgar de dizer que a pessoa seja exorcizada, sentiu medo, que entrou em
pânico, medo isso. Isso é em forma de ovo, ovovada.

que ahuevada
O termo ovo ou aguevada é uma forma vulgar de dizer que a pessoa seja exorcizada, sentiu medo, que entrou em
pânico, medo isso. Isso é em forma de ovo, ovovada.

que aletazo
Colômbia usa mais popularmente " para bater de asa " algumas pessoas dizem " que bater de asa-". Eles querem
significar mau cheirosa axilas devido à transpiração. Também dizemos chucha.

que asco
Uma expressão que denota repulsão ou rejeição de algo. Expressão de desagrado ou rejeição de um mau cheiro ou
algo de aparência muito ruim. Fétido, nojento, fedorento. Gás, Fuchi, fo.

que asignifica jevo
Na Colômbia é um sinônimo de velho. É um Barcelona de Longevo, então gevo deve ser com g, mas todo mundo
escreve com j e é aceito também.

que bacan
Bacan é escrito incorretamente e deve ser escrito como tão legal! sendo o seu significado: o termo correto é tão legal.
É usado na Colômbia. Quero dizer que pessoas de bem, colaborador de boa índole, boa pessoa, apoio, atencioso,
gentil.

que bronca
Em vários países da América Latina, " essa raiva " significa que você a raiva. que nojo. Na Colômbia, significa lutar,
buscar, altercação, rina.

que come el pez xareo
O peixe xareo come peixepequeno, camarão e caranguejos. É um peixe muito voraz.

que es absorto
Você quer dizer Tootles, atordoado, estupefato. Também pode significar atordoado, abstraído, maravilhado, pensativo,
absorvido.

que es aguarrás
É outro nome que temos na Colômbia a terebintina, que é um solvente natural obtidos a partir da resina de pinho e
abeto.

que es aguasapo
Água de regaço ou sapo, é o nome de uma bebida refrescante própria Costa Rica, tem água, gengibre, limão e açúcar.

que es animal
Reino da natureza que inclui todo o ser vivo que é caracterizada pelo movimento, a reprodução sexuada e
desenvolvimento embrionário. ANIMAL: Um acrônimo para " Hostilizada nossos índios morreram lutando ".

que es astucia
Refere-se a fazer as coisas bem pensadas, bem analisado. Perspicácia, sagacidade, astúcia, habilidade, inteligência.
Ardil, estratagema, treta, marrulleria, ardil, mana.

que es bagallo
Ele é usado no Chile. Você quer dizer uma pessoa problemática sem atributos. Problema, confusão. Também é o
nome dado ao Bale, saco, saco, pacote ou granel escondendo produto as coisas de um assalto. Saque. No Uruguai
significa contrabando, mercadorias de origem duvidosa.

que es bombaceo
O termo bombaceo ou bombacaceo, significa que você tem os frutos cobertos com uma lã, de algodão, de fibras ou de
polpa. São termos sinônimos e usados em botânica. Eles são da família Malvaceae (anteriormente Bombaceae).

que es causar estado
A enciclopédia jurídica é a expressão que se refere ao carácter permanente, que os efeitos jurídicos de uma decisão
administrativa ou judicial, como resultado de ter sido firme, ou o que é o mesmo, passaram-se na autoridade da coisa
julgada. Obrigatório conhecer ou executar.

que es chacra
É o mesmo que fazenda, fazenda, imobiliário, conuco.

que es chaponeo

É a ação de corte ou eliminando o restolho, as ervas daninhas. Desenrastrojar, erva, desmatonar. Uma pastagem
limpeza.

que es chingo
Tem significados diferentes em países diferentes: na Venezuela é plana, nariz achatado. Na Colômbia, é chato, nascido
ou fissura lábio ( eu tento 41 depreciativo; na Costa Rica é de baixa qualidade, no México, Guatemala e Salvador
significa muito, muito e na Nicarágua é curto.

que es chuchuca
É um prato típico do Sul da Colômbia e do Equador. É uma sopa que tem repolhos, cebolas, coentro, milho, aipo, alho
e às vezes leite. Prepare-se com carne de porco.

que es contiguensia
Que contiguensia é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Contingência.", sendo o seu significado:<br>O
termo correto é contingência. Significa evento, circunstância, oportunidade, oportunidade, possibilidade. Na indústria
petrolífera, são as plantas que são feitas para cuidar de emergências ou acidentes. Sorte, risco.

que es crepancia
Igualdade que resulta quando se comparam duas coisas entre se. Igualdade. Similaridade, precisão.

que es demagogo
Pessoa que pratica demagogia. Uma pessoa que dirige ou manipula o pensamento de uma massa. Aproveita-se dos
sentimentos do pessoa para segurar-o (manipulá-lo) e para beneficiar-se. Uma pessoa que procura governar através
de enganos, catadores ou manipulações. pessoa que finge estar bem com todos.

que es disfonico
O termo correto é disfonico, com til. Significa lutar para falar. É sinônimo de ronco, que é a rouquidão. Não é o
mesmo que aphonic, que está sem discurso, que não pode falar.

que es el ausolutismo
O termo correto é absolutismo. É uma designação de um regime político que prega que o estado é absoluto. Período
histórico, ideplogia e forma de governo iniciado por Luis XIV na França.

que es el mechurrio
Na indústria de petróleo significa Queimador queimador de gás, tocha, chá. FLARE. É um escape do gás produzido
em excesso em uma instalação de petróleo (bem ou refinaria), que arde para segurança.

que es el pauro
Você quer dizer de onde a água flui. Mana, Primavera, parto na água, aljibe.

que es el tzara huin
Em Totonac mitologia é que o nome de um jovem gostava que o apito como um pintassilgo e que caiu no amor com a
princesa Xanath. Tajin de Deus (ou Deus gordo, Tláloc), também caiu no amor com ela e a sua rejeição, transformado
é a planta de baunilha.

que es encresparonse
O termo correto é encresparonse. Na Colômbia a dizer bravo, raiva, irritada, brava, chateada, por favor malgeniarse.
Também significa dar forma a Cachinhos dourados, encaracolados, crespones, cachumbos.

que es escueto
Na Colômbia significa simples, sem adornos, estrito e limpo. Preciso, parco, conciso, breve, conciso, curto, sóbrio, nua.

que es eslabon
Link é cada um dos anéis que formam uma cadeia. Anéis ou anéis vinculados que formam uma cadeia.

que es estupor
Significa causando muita surpresa, surpresa ou alarme. Estupefação, perda de consciência plena, perda das
condições normais, físicas e mentais. Apatia, sonolência, tontura, letargia, estupor, insensibilidade. Incapacidade de
responder normalmente a estímulos.

que es fauna
É o grupo de animais de uma região ou um período específico. Os animais por seu grau de adaptação são grupos
especializados de acordo com o ambiente onde vivem os ecossistemas ( ).

que es filtrafa
O termo correto é piltrafa. Significa que resíduos, desperdícios, resíduos. Isso é rebaixado e desprezado por outros.

que es galamero
Isso significa comer muito, que não é facilmente satisfeito. Comilão, glutão, comelon, ganancioso, ganancioso,
ganancioso, fome Gargantua.

que es gediondo
O termo correto é jediondo... e melhor ainda mal cheiroso. Significa que ele expele o mal cheiro, mal cheiroso, fétido.
Derivado de heder. Na Colômbia, Don Jediondo é um conhecido comediante cujo nome é Pedro González. Também o
nome de um restaurante possuído por aquele humorista mesma. Na área de influência paisa, a palavra jediondo ou
gediondo significa muito astuto e enganador. Pessoa, pessoa com a qual deve ser tratada com cuidado.

que es gestor
Gerente é uma pessoa que, como diz Ines, gerencia. Na Colômbia para um gerente, também dizem corretor ( faz
papelada, gerencia ). Tem vários sinônimos: agente, representante, gerente, administrador, advogado. Para nós, um
gerente é também quem faz recados, recados ou traz as ordens.

que es ginear
Que ginear é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Ginear S.A.S", sendo o seu significado:<br>É o nome de
uma empresa de serviços médicos e especialistas. Possui escritórios em Facatativa e 40 Cúcuta; Colômbia-). Eles
também fornecem serviços Odontologicos.en ouviram esta palavra de uma pessoa de los Llanos na Colômbia
significado que eu queria compartilhar com as mulheres, mulheres, relacionamentos com mulheres. Mas eu não tenho
escutado.

que es guineo

Em algumas partes chamam banana de banana (Dominicana, Honduras, Porto Rico e Colômbia Atlântico costa), em
outros banana é uma classe ou mais curto e stockier do que a variedade de banana comum, que também dizem
popocho ou policial (centro de Colômbia).

que es hipsipila
O termo correto é Hypsipyla. É o nome de um gênero de insetos da família Pyralidae, da lepidoptera. São umas
mariposas. Eles são conhecidos como varredores ou perfuradores. São muito prejudiciais para as espécies de
meliacea de cedro e mogno. .

que es hospedor
Isso é anfitrião em Português e também significa álbum ( geralmente fotografias 41.

que es hospedor
Que hospedor é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Host", sendo o seu significado:<br>Muito
provavelmente eles queriam dizer anfitrião. Em ecologia, esse termo é usado para indicar que um determinado
elemento ou espécie, geralmente uma árvore ou uma planta, é a mais frequente ou natural habitat onde está ou vive
um menor, pode ser um inseto ou um fungo.

que es iliquido
Na Colômbia, significa que carece de liquidez. Ele não tem dinheiro em caixa. Não tem nenhum saldo credor das
contas de banco. Ele também é usado para dizer que uma determinada propriedade não tenha sido avaliada, não tem
sido capaz de ser quantificado o seu valor, que não tenha sido resolvida. Que está em processo de ser liquidados ou
valorizado. Nua, destruído, empobrecida.

que es indeferente
O termo correto é indiferente. Significa pessoa que mostra ou reflete uma atitude positiva ou negativa para qualquer
eventualidade. Isso não reflete intenções ou propensão para qualquer uma das alternativas ou propostas que
apresentaram.

que es inopia
Você quer dizer sem recursos. Ignorância, ignorância, indigência. Pobreza, sofrimento, angústia, fome e miséria.

que es jodete
Que é que está escrito incorretamente e deve ser escrito como um "Foda-se!" sendo seu significado:<br>É uma
expressão de total desaprovação de algo. Isto denota que ele desista de continuar a ajudar alguém que não sabe o que
levar vantagem. É para remover o suporte de alguém porque você precisa tirar os problemas não se esforçar.

que es la bronquioectasia
o que o bronquioectasia é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Bronquiectesia" no sentido
de:<br>Bronquioectesia ou Bronquiectesia estão corretos. São termos médicos que referenciado uma dilatação crônica
ou permanente de um ou mais brônquios que pode resultar de bronquite ou causas genéticas ( 41 congênita;.

que es la genitalidad
É a atividade sexual que só é limitado à parte anatômica ou corpo e especialmente para a estimulação dos órgãos
genitais ou reprodutivas. Corpo de sexo sem ter em conta a parte afetiva.

que es la pluriglosia en la diversidad cultural
O pluriglosia na diversidade cultural é a característica de ser capaz de falar várias línguas que existem no mesmo
território considerado como diversidade cultural. Na Colômbia o pluriglosia neste caso, é ser capaz de falar espanhol,
inglês, Caló, 40 Bantu; Kikongo e o kimbundu ) Palenquero e línguas ancestral Achagua Pijao, Tunebo, Arhuaco, 40 de
Pwinabe; Há pelo menos 40 mais ). Na Bolívia pode ser falando espanhol, quechua e mapuche. Na Espanha ele estaria
falando espanhol, asturiano, catalão, Basco, etc. Nota: por que motivo é que em alguns casos eu ouso enviar
significados das línguas africanas ancestrais, eu sei pelo meu contato com vários grupos étnicos colombianos no
trabalho ambiental.

que es liwi
Em espanhol é chamado BOLAS. É uma arma usada pela Inca lkos consistindo de uma corda que tem três divisões no
final e cada um de uma esfera de metal com que assaltaram ou inimigos batidos.

que es ludibrio
Ludibrio é uma palavra latina que significa brinquedo. Por extensão significa duro, imóvel, seco, duro, rígido, sem
desperdício, inanimado. Também pode significar zombaria, zombaria, desprezo, humilhação.

que es medir
Significa tirar as dimensões, medida, calcular, avaliar, determinar, apreciar, verificar, comparar, pesar, sonda, controlar,
conter.

que es mendigo
Mendigo é a pessoa que praticou a implorar. Uma pessoa a pedir esmola. Mendigo, mendigo, carente, mendicante,
boër, pobres, miseráveis, suplicantes.

que es microecosistema
Microecosistema, é um ecossistema de pequenas dimensões. Um aquário como um microecosistema pode ser visto.

que es mofletudo
Na Colômbia significa bochechas, bochechas grandes ou carnudas. Gordo, gordinho, popocho, robusta, gorda, obesa,
panela, gorda.

que es novena
É um conjunto composto por nove elementos. Equipe de nove jogadores, como é um time de beisebol, é por isso que
este time de jogadores de beisebol é chamado de nono. Nono também é um tipo de ritual católico que é feito por nove
dias (ou noites) ou também por nove meses (um por mês). Geralmente é feito a um santo particular e com uma
intenção ou solicitação. Há também o Nono Natal ou Nono de Aguinaldos, que é uma tradição colombiana, na qual o
menino Jesus é orado entre 16 e 24 de dezembro (os 9 dias antes do nascimento). Consiste em Orações para todos
os dias, para a Virgem Santíssima, para São José, para o Deus Criança e além das Alegrias que são estrofes alusivas.

que es pañolones
Pañolones é o plural de wrap. Um xale é uma peça de roupa que as mulheres usavam para cobrir a cabeça. Pode ser
por enfeite ou para se protegerem do frio. Grande lenço, xale. Roupas elegantes e coloridas para cobrir a cabeça.

que es patatús?
Na Colômbia é uma palavra que significa sopontium, desbotamento, tontura, efeito de sopor. Desmaios, vaído,

fraqueza, desânimo, desordem.

que es pesebrera
Na Colômbia, uma barraca é uma caneta coberta onde são salvos e cuidar dos animais. É estável. Berço.

que es pocilga
Habitação desarrumada e negligenciada. Site pequeno e sujo. Casa pequena e desconfortável. Garagem, bloco,
estábulo, manjedoura, pocilga, Razorfen, chiqueiro ou cochiquera

que es preextencion
Que preextencion é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Preextension.", sendo o seu significado:<br>Em
ciência da computação são geralmente a dinâmica, chaves ou divisões que podemos colocar as extensões de arquivos
temporários para acelerar sua busca, ou subdividir documentos grandes ou vários capítulos. Eles são usados
principalmente em ecologia ou meio ambiente como um documentos WFP.

que es prieto
Significa preto, escuro, bruno, Jet, Blackthorn. Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola.

que es pueril
Isso significa que ele não tem valor ou interesse. Pouco valiosa. Simples, simples, trivial, insignificante, sem graça,
infantil, trivial, fútil, frívolo.

que es rauda
Significa que é rápido, rápido, luz.

que es regencia
É o trabalho do regente. Exercer a função de envio, governar. Enquanto uma régua na posição dele. Governo
temporário de um substituto para um rei por sua minoria de idade, a deficiência ou a sua ausência. Governo, o
mandato.

que es reprogramar
Voltar à programação. Você também pode modificar uma agenda que já foi estabelecida. Altere a ordem das agendas
programa.

que es reptar
Avançar ou mover de um lugar para outro arrastando como répteis.

que es sapientisimoç
O termo correto é Ho. Quer dizer que ele sabe muito. É um superlativo de Sage.

que es sargazo
O castilianization de Sargassum, que é o nome de um gênero de alga castanha é muito grande (macroalga) feoficeas.
Eles pertencem à classe Phaeophyceae. Eles não são plantas, apesar da aparência e pertencem ao Reino Protista.
Eles são abundantes no meio do Atlântico e muitas vezes afetam a navegação.

que es sequia
O termo correto é seca. Significa falta de umidade, secura, verão seco, árido, árido, seco, seco, seco.

que es shingles
É o nome em inglês da doença causada pelo vírus da catapora latente, também chamado de herpes Zoster ou
comumente telhas. É uma doença muito dolorosa e que pode afetar somente com idade superior a 50 que tiveram
catapora na infância.

que es shis
Em português é abreviação de Setor de Habitas Individuais Sul . É um setor residencial muito exclusivo, de mansões e
embaixadas em Brasília, capital do Brasil. Está localizado às margens do Lago Paranoá. No México significa sobras,
migalhas.

que es sili
Significa sistema de leitura inteligente integrado. Eles prometem um sistema de leitura rápida, que pode ser ler um livro
de 200 páginas em 20 minutos, ou uma média de 10 páginas por minuto.

que es taimado
Taimado, pessoa que trabalha secretamente. Manhoso, ladino, no sentido, Fox, hipócrita, dissimulado, astuto.

que es tensidad
É a mesma tensão. Capacidade de suportar o alongamento. Resistência de um corpo ao estiramento e não quebra.

que es tetracampeon
O termo correto é tetrachampion, com til. Significa que ganhou um campeonato quatro vezes. Ele tem sido um
campeão de quatro vezes (não necessariamente consecutivos). Alcançou 4 títulos iguais e porta 4 estrelas.

que es tipluda
Na Colômbia, você pode ter dois significados. Uma é que ele tem a voz fina, suave ou delicada. Também pode
significar corpo do molde e com boas curvas, aguitarrado. Corpo cheio de curvas, tais como um triplo. Parece um tiple
ou soar como um tiple.

que es tortol
Que wireles é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Wireles", sendo o seu significado:<br>É o nome de um
jogador de futebol belga de 23 anos jogando meio-campista, seu nome completo é Wireles Lumanza Lembi Que
atualmente joga na Noruega.

que es trufula
Que trufula é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Trufula" no sentido de:<br>O termo correto é trufula ou
trufula árvore. Significa árvore real, árvore, árvore natural ou ao vivo. Apenas uma árvore real do mundo irreal de
plástico em 3D de animação de computador " Lorax ".

que es turambul
Nativo do planalto ou depressão de Turan, na Mongólia, entre os rios Amur-Darya e Syr Darya. Mongol. Hun.
Originalmente de Turan (Tuvan R.R. Em Turco significa sal. Também usado como um sinônimo para atordoado. Louco.

ORATE. Desjuiciado.

que es tusa
Na Colômbia dizemos tusa para o coração não comestível da espiga depois de desengragar. Também tusa é uma
decepção, uma decepção, desasspecínea, tristeza, tristeza, nostalgia. Período doloroso de amantes após um término
ou separação. Tapetusa é estridente, conhaque feito de contrabando. No Chile pescoço ou nuca do cavalo.

que es un baltri
Significa má experiência, um fato que não foi nada agradável ou não quer lembrar. Algo para esquecer. É um desvio
em espanhol do discurso em inglês "bad trip". Ele é usado no Caribe.

que es un chirrete
Na Colômbia e especialmente o paisa de ambiente é uma pessoa de muito mau gosto, comum para falar e quem não
sabe se para vestir corretamente. Peculiares, ordinário, áspero, vulgar.

que es un macroecosistema
Ecologia é um grande ecossistema. Supraecosistema. Muito complexa ecossistema ou biodiversidade.

que es un microorganismo
É um organismo muito pequeno, de tal forma que precisamos de um microscópio para vê-lo.

que es un programa de resa
É a rede de segurança alimentar, que o governo colombiano estabelecido para assegurar a melhoria do acesso e
consumo de alimentos pelas famílias do setor da Inclusão Social e programa de reconciliação. É para as vítimas e
pessoas deslocadas no conflito armado está terminando.

que es un rompimiento
Pode ser férias ou fim de um caso de amor. Pausa de ação ou quebrar.

que es un tomatodo
É outro nome que é conhecido para o turra ou pirinola. Coloca um jogo onde obtém para transformar o pirinola e de
acordo com o lado que é exposto ao longo é a pontuação obtida pelo jogador vai de toda a tomada de todos.
Geralmente tem 6 faces.

que es una camionada
É uma medida muito informal de capacidade. Na Colômbia refere-se à quantidade de produtos que se encaixam no
corpo de um caminhão de 40 granel; pode ser grãos ou frutas a granel ). Pode ser também para outras coisas ou
materiais como papel, metais, etc. No México, um caminhão é uma referência ao contingente total para um ônibus ou
um ônibus ( no México dizem que caminhões ). Capacidade, capacidade ( referindo-se ao caminhão 41.

que es una cita textual
É a transcrição do texto exato, como encontrado em um documento. Citação é a cópia exata de um parágrafo em um
texto ou documento.

que es una meta
Na Colômbia, usamo-lo como sinônimo de objetivo, finalidade, objetivo, em vários esportes roupa é gol, gol, Archer,
listra de Porter. Significa, também, fim, termo, fim, acabamento, ponto culminante, chegada. Listra branca geralmente
indicando o local da competição final. Ele é usado em quase todas as atividades esportivas. Raya.

que es yergue
Cabe uma inflexão de ou tripé. Significa que se levantar, levante-se, levantar-se, aqueça-se é, vaidoso, vangloriar-se.

que es zangarria
Significa dar muitas voltas, quando ele dança. Ele gira e salta como um louco. Zangarria é também uma maneira de
chamar um jumper e giro grande.

que exigian los estudiantes del68
Entre outras coisas: remover a sociedade de consumo, controlando o êxodo rural, acabar com a guerra, melhoria dos
salários e redução do desemprego, especialmente para os jovens que foram os mais afectados em todos os aspectos.

que maricada
Na língua coloquial colombiano significa trivialidade, lixo, pendejada coisa insignificante, de pouco valor ou sem
importância. Pouca atividade significativa que toma lugar com desagrado ou relutantemente.

que reformulacion
essa reformulação é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Reformulação", sendo o seu significado:<br>É a
ação executada por um médico mudar a dosagem de uma droga de acordo com a evolução do paciente. A
reformulação do prazo para a mudança da fórmula ou a dosagem para um agroquímicos ou uma aplicação de
pesticidas também é válida.

que se cocobolo en panamá
No Panamá é chamado de cocobolo para uma árvore de madeira fina e dura. Em outros lugares é conhecido como
caviuna, cocobolo prieto, funeram, granadillo, námbar, namba, pau-rosa, vara preta, urauna. Na Nicarágua,
chamam-lhe palosanto. Pertence à família fabaceae e seu nome científico é Dalbergia retusa .

que se el pingullo
Em vários países andinos, é uma pequena flauta de bambu sem nó, usada pelos povos indígenas do sul da Colômbia,
Equador, Peru e Bolívia.

que se ignifica chopin
Chopin é o sobrenome de um grande músico polonês cujo nome completo é Federico Francisco Chopín. Federico
Chopin foi casado com George Sand, a Baronesa de Dudevant.

que se ignifica disernir
O termo correto é discernir. Diferenciar, diferenciar, julgar, qualificar, escolhendo, apreciar, reconhecer, avaliação,
recompensa.

que se ignofica pelle
Pelle significa ruim, ele não atende as especificações necessárias, prejudicial, prejudicial, prejudicial, perigoso, Nefasto.

que se ingnifica troja en mexico
Um troja é um apoio, um bloqueio construído por piquetes ou paliçadas de madeira e junco, usado para proteger alguns
itens alimentares. Sua finalidade é manter a planta ereta e evitar as frutas para tocar o chão, para que a fruta pode
pendurar e tornar o crescimento mais eficaz. Esta vedação é usada na Colômbia e Venezuela. É amplamente utilizado
para o milho e feijão. No México é o lugar onde se pratica a colheita de um milpa.

que se inifica harte
É uma inflexão de um lote ou muito, que Colômbia também diz jartar ou jartar é. Significa cheia de comida, satura,
hastiar é, preenchimento, recheio, colmar, cloying, impede, saturar, cansativo, irritar, incomodar. Na Colômbia um lote,
ou jartar, também significa beber demais para cair fora o jinchera ( embriaguez, arranhão ou ervilha ).

que se nigficas holis
Acho que estão a tentar perguntar pelo holis. Se assim for, é plural de azevinho ou Holi. Holi, Holly ou holis é uma
maneira comum de chamar na Colômbia para o arbusto de Pyracantha coccinea da família Rosaceae. Também é
conhecido como Mortiño. Seus frutos são comestíveis para aves.

que se significa dignisimo
Significa digno é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 digno; deve ser til )" sendo seu significado:<br>É
um superlativo de valor. Muito digno. É uma forma de tratamento altamente respeitoso para um alto Prelado ou um alto
representante de ( Um arcebispo, um bispo, o Papa, um cardeal ou um presidente 41. É o mesmo que a excelência ou
sua excelência.

que se significa tahua en el diccionario de quechua
Isso significava tahua no dicionário quechua é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Tahua; pronunciado
tawa )" sendo seu significado:<br>Significa quatro, quase sempre se refere aos quatro pontos cardeais.

que se unifica cobacha
Esse garden5 unificador é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Covacha", sendo o seu significado:<br>A
palavra correta é Covacha. É uma maneira depreciativa da designação de uma caverna. Na Colômbia, dizemos
covacha para uma casa construída com materiais de qualidade pobre e resíduos. Casa muito suja e desordenada.
Tugurial, barraco.

que seinifica temerario
Demolidor tem muitos sinônimos: corajoso, ousado, bold (realce), arriscado, ousado, bold (realce), lançado, sem
fundamento, precipitado, atacado, se esforçaram, impensado, descuidado, sem consideração. Isso significa que você
não sente medo, não sinto medo, que não é um covarde.

que sicnifica acaudillada
Meios de Acaudillada defendidos, dirigido, comandou, levou, levou, instruído, guiado, conduzido.

que sicnifica coro
É o nome de uma cidade venezuelana, capital do estado de Miranda. Na música, grupo vocal. Coral. Um grupo de
pessoas que falam ou cantam em uníssono.

que significa bufeos
É o plural de bufeo. A Colômbia é uma das formas comuns de chamar um tonina, bofo, golfinho-de-rosa ou golfinho de

água doce. Seu nome científico é Inia geoffrensis e pertence à família Iniidae.

que significa invicto
Período em que uma equipe ou um atleta não sofrem perdas. Invulnerado.

que significa la palabra guarandeño
Isso significa que o guarandeno palavra está incorretamente escrita e deve ser escrita como "Guarandeño." sendo seu
significado:<br>É o adjetivo para as pessoas nascidas em Guaranda. Guaranda é um município da Colômbia, no
departamento de Sucre, na costa do Atlântico. Há, também, San Pedro de Guaranda ou único Guaranda em Equador
província de Bolívar.

que significa molcajetes
Plural de molcajete. É uma palavra de origem náuatl. É o mesmo que batedores, guinchos, argamassas, mar
martajeras, tigelas de barro, potes para fazer chirmole. São artefatos de cozimento para fazer molhos ou grãos
macerados. Este termo é usado no México.

que significa !voy pal brete¡
" Eu vou palbrete " Você pode ter vários significados. O primeiro é para dizer que está em queda livre, tropeço em
tropeço, falência ( forma mais vulgar que diz ir cu apertado amigo ). Também pode significar ser curral, que parou de ir
para a prisão e disse também que " voy amigo coso " ou " voy pote de Paula " Finalmente pode significar que ele
apresentará para o escárnio e o juuzgamiento dos outros, é quase como dizer " voy inferno de Paula ". Brete na
Colômbia é uma caneta pequena ou passagem onde é passado o gado para banhá-lo, obtê-lo, marcá-lo ou apenas
para enviá-lo.

que significa &#34;buhardilla&#34;
É um quarto que não é usado muito frequentemente, reserva de quarto. Espaço que está localizado na parte superior
de uma casa, o telhado inclinado e serviço de quarto. janela do telhado projetando-se verticalmente sobre um telhado.
Loft mezanino, tabuco, mezanino, sobrado,

que significa anades
Significa patos. Também pode significar pisingos. Aves aquáticas. Aves pertencentes ao gênero Anas. Pássaros
pertencentes à família Anatidae.

que significa antropogonicos
Que antropogonicos é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Antropogónicos" no sentido de:<br>É a série de
mitos, histórias e lendas que lidar com as origens do homem como espécie. Em alguns casos, eles se misturam com as
diferentes tendências religiosas.

que significa apacible
Inspirado pela paz. Significa calmo, tranquilo, doce, plácida, agradável, dócil, gentil, benevolente.

que significa apenas tocaban el suelo
Quem se sentir superior aos outros. Pessoas com pretensões maiores do que realmente são, Vanidosos, arrogante,
acredita. Que ele levitaban. Oligarcas, aristocratas, burgueses.

que significa asno silvestre
Burro selvagem é a definição de hemion ou Onagro. É uma classe de eqüinos semelhante ao rabo doméstico que
existe nas estepes da Ásia, mas tem uma cabeça maior, é maior e é um pouco mais robusto.

que significa avizoraba en el texto
Ele olhou para a frente, é uma inflexão da foresee. Significa relógio, vislumbre, vislumbre, ver, ver, observar, notar,
vislumbrar, descubra.

que significa barzal
Na Colômbia e especialmente nas planícies orientais, significa bosque, restolho, ervas daninhas, barza, iame rastrojero.
Negligenciado a terra e não cultivado, monte. Em Villavicencio, Colômbia, é o nome de um bairro.

que significa behemot
Behemoth, behemoth, bahanuth ou begimo, é o nome de uma besta ou o monstro que é descrito no livro de Jó, na
Bíblia Sagrada. Por extensão, ser grande e poderosa, muito forte. Pode ser associado com um hipopótamo ou um
rinoceronte.

que significa bolivones
É uma forma rude e desrespeitosa para tratar os bolivianos. É usado principalmente pelos residentes do Cone Sul da
América do Sul ( Chile e Argentina ).

que significa caer enfermo
Ser vítima de algum tipo de doença que faz você ficar em casa. Desativado, doente, sofrendo de qualquer condição
médica que o impede de trabalhar.

que significa cansina
É o feminino de capoeira. Significa lento, baralhar, despreocupado. Significa, também, cansada, chata, fastidiada,
irritante, fraco.

que significa cedral
Cedral é o nome dado a um bosque com árvores de cedro. Na Colômbia, há grande variedade de árvores de cedro,
incluindo 40 de noz de cedro; Juglans neotropica ) 40 de Cedro Rosado; Cedrella montana ) e 40 cedro amarelo;
Pseudosamanea TFSA ). São árvores de madeira muito bem.

que significa chapeta
Cerqueira Santos na Colômbia significa que ele tem as bochechas vermelhas, corando. Significa, também, que é uma
mulher que é alicorada, bêbado, bêbado, alcoólico. É o feminino de Chapeto.

que significa cheo
CHEO é a sigla em inglês de crianças '' s Hospital de Ontário Oriental ( Ontario 41 East Hospital Pediátrico; CHEO é
uma forma familiar de pessoas chamada chamadas Josef ou Joselo. Também eles dizem Cheito.

que significa chirisiqui
Significa criança nua em quechua. " Cortez, " Está frio e " siqui " A nádega, cauda, cauda gluto, poto. Coloquialmente
na Colômbia, nós dizemos, que eu sou como a cauda do menino Jesus ou chirisiqui, para denotar que estamos sem

dinheiro, dizemos também que não sou um rucano. Bare.

que significa cigua
O bate-papo, também conhecido como o Cigua Palmera é um pássaro muito comum e ordem na República Dominicana
e Haiti. É a única espécie da família Dulidae, seu nome científico é Dulus dominicus. É endémica da ilha de Hispaniola.

que significa cigua
O bate-papo, também conhecido como o Cigua Palmera é um pássaro muito comum e ordem na República Dominicana
e Haiti. É a única espécie da família Dulidae, seu nome científico é Dulus dominicus. É endémica da ilha de Hispaniola.

que significa consaangrante
Que consaangrante é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Consagrante" no sentido de:<br>O termo correto
é consagrante. Pessoa que faz a consagração, o sacerdote que celebrou a missa. Pessoa que realize uma atividade
com extrema dedicação, eficiência e entusiasmo ( 41 consagrada;.

que significa conurbacion
Conurbação é o processo de desenvolvimento integral de uma região da cidade. Isso ocorre porque o crescimento
acelerado das grandes cidades que estão absorvendo vilas e aldeias perto, para formar uma grande metrópole dentro
de um curto período de tempo. Um exemplo é Bogotá clara, porque há muito tempo tinha que acrescentar a Fontibón,
Engativá, Usme, Usaquén, Suba e Bosa. Hoje é dedicado para acrescentar a Chia, Cota, Funza, Mosquera e Sopo.
Esses municípios devem concordar com um desenvolvimento que irá facilitar a anexação no menor tempo possível. O
processo de conurbação é o coordenada desenvolvimento urbano de uma grande cidade e seus municípios. Estes
desenvolvimentos urbanos de todos é o que é chamado de conurbação.

que significa cunbiyi
Corresponde a um código de modelos e peças de reposição para os carros da marca Nissan.

que significa dehesa
Campo dedicado à atividade agrosilvopastoril. Campo dedicado a atividades de pecuária e florestal, agrícola de forma
holística. Campo, época, pastagem, Prado, montanha, coto.

que significa desesperadamente
Desesperadamente, com muito desespero. Agindo com muita impaciência, com desconfiança, com desconfiança, com
esforço, com angústia, com medo.

que significa despelote
Na Colômbia, significa caos, anarquia, confusão, perplexidade, desorganização, desleixado, desordem, inchaço,
desprezação.

que significa disenso
Razão ou circunstância que torna para duas visões diferentes ou opostas. Significa desacordo, discordância,
divergência, discordância, diferença, discórdia, disputa, oposição.

que significa doministiku
Não é uma palavra espanhola, mas a língua basca. Significa espirros.

que significa el garrobo
O iguana é escrito incorretamente e deve ser escrito como Malula, sendo seu significado:<br>É um dos nomes comuns
dados a um tipo de iguanido, também conhecido como Iguana listrado, seu nome científico é Ctenosaura similis e
pertence à família Iguanidae. Pode medir até 1, 30m e é muito rápido. Está localizado entre o México e Colômbia.

que significa el prefijo isco
Isco, isquemia ou ísquio prefixos são usados na medicina e quero dizer reter, impedir, reduzir, diminuir.

que significa emisario
Pessoa enviada para entregar uma mensagem, mensageiro. Pessoa responsável por mediar pro uma das partes em
conflito. Mediador. Cultura wayuu na Colômbia é a mesma cultura. Enviados, representante, delegado, embaixador,
parlamentar.

que significa enhiesto
Significa vertical, reto, ereto, ereto, rígida, levantadas, rígida, içando, atingiu o pico.

que significa equi
É um prefixo latino que significa igual. É sinônimo com o prefixo grego Iso.

que significa esplendida
O termo correto é esplêndido (til). Significa esplêndida, magnífica, maravilhosa, Super, regia, soberba, generoso, solto,
bonito, bonito.

que significa estar entudado
Significa ser entudado é escrito incorretamente e deve ser escrito como "entusado.", sendo o seu significado:<br>Acho
que eles procuraram pedir para ser entusado. Primeiro que tudo na Colômbia dizer tusa a espinha de espiga de milho
após o bombardeio. Em Colômbia ser entusado significa ser de luto por uma desilusão amorosa, dolorosa fase de uma
separação, enguayabado. Nostalgia gerada por uma traição. Ansiando por amor, melancolia, tristeza, dor, saudade de
evocação. Solidão, tristeza.

que significa estar entudado
Significa ser entudado é escrito incorretamente e deve ser escrito como "entusado", sendo o seu significado:<br>Na
Colômbia são sinônimos e talvez o mais utilizado: abandonada e desanimado. Coração dolorido.

que significa eterosexsua
Que eterosexsua é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Heterossexual", sendo o seu significado:<br>O
termo correto é heterossexual. Refere-se à pessoa que suas preferências sexuais são direcionadas a pessoas de sexo
oposto sexo ou oposto.

que significa fachera
Pessoa fotogênica. Pessoa que gosta de mostrá-lo bem: bem vestido e em boa pose. Modelo. Que se preocupa com
sua boa apresentação. Pessoa de catálogo, revista ou estatueta. Uma pessoa que mantém a boa imagem.

que significa froyo?
É abreviação de Iogurte Congelado, ou seja, iogurte congelado. Iogurte congelado de baixa gordura. Nome da sexta

versão do Android.

que significa gimiente
Uma pessoa que reclama, emitindo gemidos. Que reclama muito, queixando-se, uivando, soluçando, lamentoso,
high-pitched, chorando, ganon.

que significa guebon
Que guebon é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Güevón" no sentido de:<br>O termo correto é guevon. É
um mantra muito amplamente utilizado de Chile, repetido em quase todas as conversas diárias. Na Colômbia significa
pendejo, bobo, estúpido, desatento, desinformado, ignorante.

que significa hemerográfico
É no que se refere o estudo ou análise e a descrição do material jornalístico. É um dos ramos das Ciências da
comunicação, que recolhe as informações das características salientes de várias publicações jornalísticas. Fichas de
publicações.

que significa hispanomia
Isso significa que se trata de 40 Hispânia; Espanha ) originalmente da Espanha. Ibérico. Latino-americanos.

que significa infatuado y sinonimo
Significa afetados ou possuído por uma paixão irracional e emocional. Paixão excessiva, lemerencia. Na Colômbia
que dizemos engolida, ofuscado. Também é um sinônimo de endiosado. Declinação de infautar ou infautarse.

que significa irradial
Isso significa que você espalha sua luz em todas as direções. Que irradia. Emitir, emanam, de fogo, brilhar, fulgurar de
piscamento,

que significa la angostura
Significa que a largura de uma peça de vestuário, medida através de corte e costura. Estreitas, fracos, firme, firme,
baixa redução.

que significa la expresion cambiar de disco
a expressão " alterar o disco " Significa que é necessário alterar o discurso, que já está obsoleto, o que é pensado ou
disse. Atualização, mudanças.

que significa la palabra esmorga
É uma palavra de origem galego que significa folia, festa, farra. Excesso de festa.

que significa la palabra indigente
Quer dizer que você a pessoa que dificuldades ou necessidades, que carece de recursos para se alimentar ou
sobreviver. Pobre, carente, infeliz.

que significa la palabra maloza
que significa a palavra maloza é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Maloza" no sentido de:<br>Maloza é

uma cidade francesa, situada no departamento de Isère, cuja capital é Grenoble e Saint-Cassien e Leardieres nas
proximidades.

que significa la palabra puquiales
Eles são os nomes que indígenas gramíneas e em geral, no sul da Colômbia, chamado água nascimentos. Eles vão e
fazem rituais para manter os fluxos de água. É o mesmo que manas ou molas. Eles geralmente estão localizados no
Pará-los.

que significa liminarmente?
Formal de dizer a título de introdução ou entrada. Como em casa ou inicialmente. A palavra é derivada de lete que
significa entrada, em casa, a porta ou limiar.

que significa malitagua
O malitagua ou Tagua é a mesma palmeira Phytelephas macrocarpa, que cresce nas florestas tropicais do Pacífico,
especialmente no Panamá, Colômbia e Equador. Sua madeira é difícil, mas mais usado é sua porca. Eles são usados
para fazer artesanatos.

que significa marmor
Que marmor escrito incorretamente e deve ser escrito como "Marmor", sendo o seu significado:<br>É um grupo
empresarial de Morelia, dedicado ao jornalismo e artes audiovisuais, no estado de Michoacán, Mexico.andrei Marmor, é
o pseudônimo do Professor israelense pela Cornell University em filosofia e direito, Jacob Gould Schurman.

que significa nanita
É o diminutivo de Nana. Isso significa a babá do bebê, babá. Na Colômbia, especialmente no Norte de Santander é
uma forma de chamar avó, dizem, também, Pedro. Cuidador, enfermeira, enfermeira, enfermeira, canguru, chacha,
solteira. Canção de embalar.

que significa ñero
Em Nero ou Nera Colômbia está vivendo na condição de pessoa de rua. Mau descartável chamado, termo que
queremos erradicar. No México é um vulgar, bruto, mal falada, iletrado, inculto.

que significa osivoro
Isso significa comer ossos, que podem digerir os ossos.

que significa paico
A palavra é de origem Quechua (payqu) e significa que cheira feio. É um dos nomes comuns de uma planta muito
aromática que é usado como um tempero e tem usos medicinais como um purgativo. É também chamado de epazote,
acahualillo, grama sagrada, erva daninha, tasna ou chá Milpa. Seu nome científico é Dysphania ambrosioides e
pertence à família Amaranthaceae.

que significa papelerillos
É uma forma depreciativa e discriminatória que chama-se as crianças que são fornecedores de imprensa. Pequenos
vendedores de jornais. Na Colômbia também disse às pessoas que distribuir panfletos ou folhetos de propaganda na
rua. Titulares de cartão.

que significa pálida
Quer dizer descolorido, pálido, amarelado, demacrada, que perdeu as cores. Cartão amarelo, de forma coloquial.

que significa petente
Significa aquele que pede ou solicita, aquele que faz uma solicitação ou solicitação. Requerente

que significa pluricultural
Multicultural é sinônimo de multicultural. Significa que não há influência de várias culturas diferentes em um
determinado território. Existem comunidades que vêm de diferentes partes e viver no mesmo espaço, isso também é
multiétnica e multirracial.

que significa policarbonato
Eles são polímeros, que se uniram a grupos funcionais de carbonato em uma cadeia molecular há muito tempo. Eles
são caracterizados por ser fácil de trabalhar e moldar. Eles são termoplásticos. e amplo uso na fabricação de hoje.

que significa pontificia
Tudo relacionado a Roman Pontiff, o Santo Padre, também chamado de Papa. Este prazo se encaixam todos os seus
touros, encíclicas, mandatos, doutrinas ou orientações para a Igreja Católica. Algumas universidades recebem este
título honorífico através de um mandato expresso do Vaticano.

que significa posclasico
É o nome dado ao último período de desenvolvimento independente da civilização mesoamericana ( antes da chegada
dos espanhóis, ) Quinto período arqueológico em que se divide a pré-história da América.

que significa profeco
No México é uma unidade oficial do Ministério da economia, que é chamado Procuraduría Federal del Consumidor. Na
Colômbia

que significa proximo pasado
O termo correto é "próximo passado", como em seguida sempre leva um til. Isso significa o passado recente, que
recentemente teve lugar, o que aconteceu. Recente feito.

que significa puds en español
É uma palavra em dinamarquês que significa gesso.

que significa puna
É o nome de uma região ou melhor ecorregião dos Andes centrais, que corresponde a um planalto com vegetação
típica de pastagem e gramíneas. Estende-se do Peru para o norte da Argentina e Chile. É também chamado de tundra
alta dos Andes. Na língua Quechua Puna significa terra alta, terra de altura e é o nome da doença de altura, mal do
puna, que é a mesma doença de altura.

que significa putona
É uma maneira de dizer, mãe, putorra, prostituta, meretriz, prostituta, mulher fogosa, pública.

que significa repulsiva
Significa que ela produz aversão, repulsa. Imundo, nojento, desagradável.

que significa senato
É uma palavra em língua italiana do Senado.

que significa soñar con buhos
o que significa sonhar com corujas é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Corujas", sendo o seu
significado:<br>Isso significa que você é muito atencioso e analítico da situação que existe hoje. Esta forma de agir
permitirá que você escolha a melhor opção e chegar a porto seguro. Que ele está agindo bem.

que significa soñar con chayotes sin espinas
Você vai ter uma temporada agradável e suave. Abacate é a mesma ALE, pobres ou guatilas do Papa. Seu nome
científico é Sechium comestível ou Sechium americanum, pertence à família Cucurbitaceae. É uma planta trepadeira.

que significa soñar con un metate
O metate é uma pedra argamassa usada no México e América Central para esmagar grãos. Disjuntor, triturador,
argamassa. Dizem que as mãozinhas que sonho com uma metate é prelúdio para problemas familiares ou
contratempos no trabalho. Vem da palavra náuatle Metatl.

que significa thael
É um nome de origem hebraica e significa enviada por Deus, abençoada por Deus. "Deus enviou." Nome de um
exreina e modelo colombiana.

que significa tula en colombia
Tula na Colômbia é sinônimo de mala mala, mala, para carregar roupas. Uso mais difundido é o saco que usou os
atletas para carregar seus equipamentos esportivos. Também dizemos tula para o cargamaletas que vai em cima de
um carro. Algumas pessoas usam a palavra para significar a barriga, barriga. Mala de atletas.

que significa una persona tibia
Pessoa que beligerância está falta. Caracterizada por nenhuma reivindicação com veemência as coisas. Ele não é
impulsivo, impetuoso e apaixonado.

que significa urbanísticos y edilicios
Tudo é que tem que fazer obras ou actividades municipais, construção e desenvolvimento urbano. Tudo a ver com os
vereadores da cidade.

que significa urupé
É uma maneira de chamar um fungo comestível, cogumelo ou cogumelos no Brasil. Cogumelo.

que significa vetusto
É muito antiga, antiga e desatualizada. Ele também é usado para designar algo que não é mais usado ou está
danificada. Fora de moda.

que significa zoomorfas
Isso significa que eles têm formas de animais. Figuras que representam animais.

que significar pesidir duelo
Quer dizer pesidir duelo é escrito incorretamente, e ele deve ser escrito como "Presiding sobre duelo." sendo seu
significado:<br>Acho que eles pedem para presidir o duelo. Significa dirigir algumas cerimónias comemorativas na
memória de alguém importante que tenha morrido.

que signiica roeh
Roh, é uma palavra de origem hebraica que significa vidente. Significa que ele vê ou prevê o futuro.

que signijica jhonnatan
É uma das variantes do nome masculino Juan. O Jhonathan. É de origem hebraica e bíblica.

que singnifica sobreesdrujula
como sobreesdrujula é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Sobreesdrújula", sendo o seu
significado:<br>Aplicado à palavra cujo stress prosódica é carregado na sílaba trasantepunultima ( a quarta volta para a
frente de 41 curto;. Sempre disca o til. Geralmente estas são imperativos.

que sinifica pertinaces
É o plural de persistente. Significa duro, forte, persistente, teimosa, teimosa, teimoso, obstinado, teimoso, persistente,
consistente, duradouro, perseverante.

que son las conanas
Eles são uma pedra oca que os povos indígenas usam para macerar sementes ou grãos. Morteiros, macerações,
trituradores, majators.

que son las retahias
O termo correto é fragmentos. Você quer dizer lista, corda, litany, screed, série, Retajila, retiro. Discurso repetido e
cansado.

quebrachal
É uma floresta onde abunda a árvore de quebracho. Na Colômbia, dizemos quebracho várias árvores da família
Sapotaceae (Pouteria gêneros e Chrysophylum) e a família Elaeocarpaceae (género Sloanea). Também chamado a
estas árvores, caimito, agai ou huesillo. Na Argentina dizem quebracho para outra árvore, da família Anacardiaceae,
cujo nome científico é Schinopsis balansae.

quebrachos
Plural de ruptura. Na Colômbia é o nome de duas árvores da família Sapotaceae. Um pertence ao gênero Pouteria e o
outro ao gênero Chrysophyllum. Eles são madeira dura e pesada e seus frutos são comestíveis. . É o nome de duas
cidades uruguaias, que permanecem nos departamentos de Cerro Largo e Paysandú. Há também outro na Argentina
na província de Entre Ríos. Na Argentina eles também chamam uma ruptura para algumas árvores do gênero
Schinopsis (espécie S . balansae e S. Lorentzii ) e incluir a família Anacardiaceae.

quebradeño

É um habitante de aqueles que nasceram nos municípios de Dosquebradas ou Quebrada Seca, na Colômbia. É o
nome de uma música da Bolívia (Carnavalito).

quebrado
Significa festa, fracionária ou também é ilíquido em falência. Em matemática, a representação fracionária, numérica de
uma fração ou parte de uma unidade. Inflexão de pausa ou quebrar.

quebrador
Na Colômbia e especialmente no vale, conquistador, dândi, homem que conquista as mulheres com facilidade,
gallinazo, mulherengo, coquete, galan.

quebradura
Significa rachadura rachar, fratura, fenda, fenda, fenda, Ribeiro. É também uma garganta ou desfiladeiro.

quebrantahuesos
É um dos nomes comuns de várias plantas. À Digitalis obscura, pertencente à família Scrophulariaceae, comumente
chamado preto Foxglove, digitalia preto ou edição. Também lhe dizem barbudo planta de mercúrio tomentosa à família
Euphorbiaceae, que é conhecido como marroio, carra, erva-Blanquette de Santa Quitéria. As duas plantas tendem a
ser tóxicos. Em Espanha, há também uma outra planta chamada abutre-barbudo, é o Cistus albidus, pertencente à
família Cistaceae. Conhecido por outros nomes comuns: jara, branco jera, estepilla, bast, juagarzo, arbusto de
creosoto. Há um pássaro osteofaga (que come ossos) que também chamado abutre-barbudo, Gypaetus barbatus de
espécies, pertencente à família Accipitridae. É também conhecido como abutre-barbudo. Nos EUA, dizemos também
abutre-barbudo ou quebra-ossos febre da dengue ou tumbadora, doença transmitida pelo Aedes aegypti.

quebranto
Na Colômbia significa desconforto, doença, achaque, doença, lasitude. Condição ou condição de saúde .

quebrar
Significa dividir, quebrar, cortar, esmagar, transgredir, torcer, dobrar. Também pode significar alcançar a ruína,
arruinar, falhar, afundar, naufrágio. Em relação à voz, é para ser transmitido agitado por chorar.

