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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.
Alfredo Edgardo Alvarez Ahumada contribuiu para o dicionário com 9589 significados que aprovamos e recolhemos
neste pequeno livro. Esperamos que o leitor seja muito valioso e, se você achar útil ou quer fazer parte do projeto, não
hesite em visitar nosso site, teremos o maior prazer em recebê-lo.
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Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

paico
paIco: é uma planta herbácea medicinal e muito aromático da família Amaranthaceae. É também usado como um
condimento.

paidofilia
pedofilia: estimulação sexual que se sente uma pessoa adulta, ou um idoso para com os filhos. 2. pedofilia.

paidología
paidologia: é a análise científica em evolução da educação das crianças nos aspectos físicos, intelectuais e morais.

paila
Rasa grande, geralmente em bronce.paila Paila:sarten; aviso, baterias, olho.

pailebote
escuna: barco sem vela, valetas e fácil manobra. pequenas embarcações para recreação. iate.

paídeia:
Paideia: refere-se a um rigoroso caráter espiritual de educação intelectual e homem atlético, a fim de criar uma
personalidade verdadeiramente humana.

pajar
Palheiro: área, área ou terreno coberto coberto, onde a palha é armazenada

pajarete
pajarete: paxarete: vinho fino, doce, delicado e rico em espírito, de villamartin o município espanhol, na província de
Cádiz (Andaluzia)

pajear
masturbar: falar sobre futilidade, falar sobre a palha, coisas sem valor, nenhuma vantagem.

pajería
pajeria: 1. loja ou negócio com palha, feno, capim ou palha. encanador. 2. superfície falador.

pajolero
pajolero: rejeição. indignação. desprezo. indiferença. arrebitado.

pajúo
pajuo:hablador de mentiras, pajarilla.charlatan, ingênuo.

palabras
despreñar: compartilhar a ideia e perfeccionece: extrato, mover, separar.salir de uma situação estressante. o homem é

despreña sua moral conduta por violar a lei ou as regras de sanidade.

palabrear
palabrear: falar. Concordo. persuadi. Lembre-se. convence-se. Comprometa-se.

palaciego
palaciana: em relação ao palácio. Aristocrata ou cavalheiro que frequenta ou é parte de um palácio real.

paladial
paladial: determinado defensor de alguém.

palafito
palafitas: edifícios feitos no lago ou pântanos. cabanas construídas nas águas de rios ou pântanos.

palafren
Palafrém: equitação dócil, tranquila. usado especialmente pela aristocracia.

palanca
alavanca: dispositivo para ativar manualmente determinados mecanismos.

palatal
Palatal: Jesus é o paladar. 2. som que pronuncia-se aproximando a parte de trás da língua e o palato duro.

palatalizar
palatalizar: palatal. Execute. um som que se encaixa, ou se encaixa em qualquer parte do palato.

palenquear
palenquear: faça um animal em um caso, ou uma cerca.

palense
aeronave: pessoa singular de amigos ou pálete, cidade antiga hispalis em Espanha. habitante da pálete.

palentina
Palencia (o): Palencia. Cidade espanhola da comunidade autónoma de Castela e Leão.

paleoceno
Paleoceno: Jesus é a era geológica, ou a ciência que estuda a origem, formação e evolução da terra.

paleoindio
Paleoindia: refere-se ao período de paleoamericano, ou pré-cerâmico, entre 40. 000 e 8. mil anos antes de Cristo. Foi
o maior tempo da pré-história americana.

paleopatología
Paleopatologia: é a ciência que estuda as doenças antigas, através de fósseis pré-históricos.

paleoterio
paleoterio: espécie de mamífero equido, ou artiodáctilos da família palaeotheriidae, semelhante à corrente de anta e
também relacionado ao cavalo.

paleógeno
Paleogeno: (terciário-início). É uma segmentação de escala de tempo geológico, o período geológico que começa a
era Cenozoica. Aqui afetou o tempo com a mudança da história da terra.

paleria
paleria. paleria:ejecucion de trabalhos de limpeza de valas e drenos, ou em zonas húmidas ou molhadas.

palestra
Palestra: lugar onde ocorrem batalhas. palco público.

paletada
paletada: quantidade de alguma coisa que pode levar uma pá ou uma pá, tomar ou reter, apenas uma vez.

palia
Palia:Manton, toalha de mesa ou cortina que é colocada sobre o altar, ou o Tabernáculo.

paliacate
Bandana: xaile, envoltório, cachecol ou lenço para cobrir o pescoço.

paliar
deslocamento: lenificar. suavizar a violência, sanções. suporta um dano moral, físico.

paliativo
Paliativo: que suaviza os efeitos negativos de uma coisa. para esconder alguma coisa.

palimpsesto
palimpsesto: Jesus disse que é restauração que é feita para um breve imperceptível, para ser gravado novamente.

palinPalin. Palin-: popular jogo espanhol do hóquei como chueca. 2. município do departamento de escuintla na guatemala.

palingenesia
palingenesis: regressão à vida, morte real ou aparente ou transmigração.

palinodia

palinodia: retificar, cancelar ou retrair abertamente o que tinha manifestado, ou disse.

palinologia
Palinologia. Palinologia: ciência que analisa ou estudo de pólen e células vivas ou esporos vivendo ou fósseis.

palique
Smalltalk: conversa, conversa conversação de diálogo, conferência, de pouca importância.

paliquear
paliquear: falar, falar, falar, parlar.

palisandro
Jacarandá: cor fina guaiac madeira vermelho vinho apropriado para a fabricação de móveis de luxo.

palito
Palito:bolillo, haste ou WAD então tocou o tambor, tamborim ou tambor.en cuba, ato sexual.

palitroque
palitroque:estaca, madero ou vara dura e mal formada.

pallium
palium: refere-se a capa de tecido quadrado, usada por homens e mulheres em Roma. o manto nas mulheres
chamado palla.

palmaria
Palmaria: Jesus disse é que é transparente, clara, certo, indiscutível, óbvio.

palomar
Palomar: criação de pombos. abrigo, ninho de pombos.

palomino
Palomino: 1. Dizem que é o pombo pombo, ou selvagem reprodutores. 2. Espanhola branco vinho variedade.

pamema
pamema: 1. MIMO. kitsch. extravagância. 2. insignificante. Não tem importância. 3. fingindo.

pampear
pampear: andar, caminhar ou andar de pradarias, savanas, planícies.

pampirolada
pampirolada: Jesus é com a loucura. insignificância. bobagem, bobagem, tolice.

pamplina
chickweed: absurdo. insubstantiality. de pouca importância.

pamplinero
pamplinero: escrupuloso, tonto, maníaco, baboca, caprichoso, tolo.

pan llevar
pão de chumbo: refere-se aos produtos agrícolas de importância e a necessidade.

panacea universal
panaceia: remédio ou medicamento cura a todos, ou para qualquer condição.

panárabe
Pan-árabe: Árabe nacional ideologia política. 2. Dizem que é de todas as nações árabes.

pancitopenia
Pancitopenia: doença que indica uma diminuição no número de glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, como em
plaquetas no sangue.

pancraciasta
pancraciasta: atleta ou pessoa de wrestling profissional.

pancutra
pancutra: pantucra. pantruca. alimento feito com farinha de trigo.

pandear
SAG: encorvear. dobra. torção.

panderazo
panderazo: 1. Tamborazo: uma vez como um quadro do cilindro. 2. Bata com as nádegas.

pandorga
Campeonato: 1. mulher gorda. 2. zombaria, gozação, piada, piada.

panela
panela: amarrado doce em forma de cubo.alimento vindo do suco da cana de açúcar.

panfilismo
panfilismo: gentil, amigável, fraterno generoso no final. benigno.

panga
Panga:embarcacion rústico com motor que é usado para embarcações de pesca, comuns no México.

pangasinan
Pangasinan. Pangasinan: (lugar onde há sal). É uma província da ilocas de Filipinas e sua capital é lingayen.

pange lingua
Pange lingua: hino de ação de Graças, escrito por São Tomás de Aquino e cantada na festa de corpus Christi em honra
do mais sagrado corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.

pangea
Pangea: continente primitivo que existia no final da era Paleozoica; Representava quase toda a terra por sua extensão.

pangermánico
Rudolf: Do Pan-Germanismo: movimento político ideológico que unifica todos os povos alemães.

pangolín
Pangolim: nome comum dos mamíferos folidotos, corpo coberto de escamas duras e pontiagudas; focinho longo e
língua encolhem. Eles são animais noturnos.

panislamismo
panislamismo: uma abordagem política que protege e dá suporte a unidade de todos os muçulmanos em um estado
islâmico ou um califado.

panlexico
panlexico: dicionário. Glossário. ou índice abrangente e concisa, técnica e regional de volume livre.

panlogismo
panlogismo: doutrina que proclama ou assento que tudo é real, é compreensível, clara, acessível e simples.

panoplia
Panoplia:e uma amostra, ou uma coleção de todos os armas.es composto ou um grupo de diferentes peças.

panorama
Panorama: avião, cena, aparência, perspectiva, possibilidade, visão geral.

panóptico
Panóptico: edifício ou estrutura prisão onde seposibilita ou acessar a observação de todos os detidos sem aqueles
sabê-lo.

pansa
Pansa: 1. Uva passa. 2. variedade de uva de vinho branca usada na produção de vinho branco catalão.

panspermia
Panspermia: teoria, que mantém que a vida na terra se originou do espaço sideral. disse que era humana
extraterrestre.

panteonero
panteonero: pessoa que é, ex officio, a manutenção de um panteão.

pantofobia
pantofobia:miedo, absurdo medo de tudo.

pantorra
Pantorra: menor parte do joelho ao tornozelo. panturrilha. perna, coxa, bobina.

pantómetra
sector: pantometro: bússola. topográfico ou instrumento de escala para medir ângulos horizontais.

paño
Lana.bayeta Pano:TELA, bayetilla. usado para aparar em geral e especialmente para a lavagem e limpeza de veículos.

paonde
paonde: em algumas culturas significa endereço: onde, ou onde.

papagallos
papagallos: araras, cacatuas, periquitos e papagaios.

paparrasolla
paparrasolla: nome "criado", ou previstas para assustar as crianças, ou para causar pânico, medo e terror.

papel entretenido
papel divertido: Comédia, paródia,

papilla
mingau: comida de consistência grossa para crianças e pacientes com problemas digestivos.

papiro
Papiro: 1. papel. 2. planta aquática da haste alta, oco e liso, que removeu o papel. 3. Flor do rei.

papiroflexia
Origami: ofícios ou técnicas para fazer figuras com folhas de papel.

papirola
papel: imagem ou figura que está dobrando e redobrando uma folha de papel.

papirotazo
papirotazo: golpe dado com o polegar da mão na cabeça.

papirote
papirote: Jesus é o ingênuo, tonto.que carece de senso comum.

papirólogo
papirologo: pessoa que estuda os papiros. (papel, pergaminho, folha, folha).

paquito
Paquito:1. de paco.2. história em quadrinhos infantis.

para&#60;neras
para: preposição indicando: juntos, contra, à margem. Também é: circunstância, destino, propósito.

paracronismo
paracronismo: imagine ou considerar um fato ocorrido após o tempo que ocorreu, ou foi cumprido.

paradero
Paradero:lugar de espera.parada.lugar do destino.

paradigmático
paradigmáticas: em relação ao paradigma: exemplo ou modelo de alguma coisa.

paradisiaco
Paraíso: o paraíso relativo. em relação a encantadora, maravilhosa, celestial.

paradogico
paradoxal: em vez disso. em frente a ideia. comportamento contraditório.

parafasia
paraphasia: é um tipo de afasia, ou perda da capacidade de expressão em consequência de uma lesão cerebral,
reduzindo a produção de sílabas sem querer.

parafilia
Parafilia: aberração sexual (geralmente). desvio, voyeurismo.

paragonar
em comparação: como: Jesus disse ser o cheque, confrontar, combinar, combinar.

paragón
Modelo: da trombeta: comparar, cotejar, match, balanceamento, confrontar.

paragüero
guarda-chuva: 1. aparelho ou móveis de metal ou de madeira projetado para manter os guarda-chuvas, andar varas

etc. 2. uma pessoa que vende guarda-chuvas.

parahuso
parahuso. parahuso:maquina ferramenta para perfuração. operação manual usada em oficinas mecânicas.

paramedico
paramédico: profissional de saúde para o serviço de emergência médica em básico, intermediário ou níveis avançados.

paramento de un muro
um revestimento de parede: adorno de tecido, papel, ou então decorados cobrindo uma parede ou uma parede.
ornamento, Valência, orla, afiação.

parangón
comparação: comparação entre duas ou mais coisas.

paraninfo
Auditório: auditório. concertos, reuniões, sala de reunião. sala de estar sala de estar.

parao
parao: barco: barco ou navio grande para transporte de carga e passageiros.

parapente
parapente: larga ou lançar com forma retangular de para-quedas de uma saia ou uma alta inclinação.

parapeto
parapeito: coisa sem forma. ovos mexidos com coisas, desordem. barreira ou parede para minimizar o perigo.

parapolicial
parapolicial: Jesus disse que é a organização com funções além das forças de segurança.

parar
parar: parar. Pare, congele-o. interrompa um movimento.

parar
parar: parar. Pare, congele-o. interrompa um movimento.

parasíntesis
parasintesis: (junto-puesto). Constituição desse ato, ou palavras que envolvam estrutura e dedução simultaneamente.

parasítico
parasitárias: parasitárias. azevinho. parasita associados ou relacionados a eles.

parata
Parata: jardim, parcela ou terreno pequeno e estreito para o plantio.

paratífica
paratífica: infecção intestinal. 2. apresentando sintomas de febre tifoide.

parágrafo
n: é uma fração, peça ou fragmento de um texto escrito. n...

parámetro
parâmetro: referência ou requisito essencial para avaliar uma situação. constante em uma expressão matemática.

parce
absolvição de parce:Premio de compensação para evitar má conduta futura, ou no futuro.

parcino
parcino: queixa, ofensa ou insulto. sujas com excrementos. Chupa, chupa, chupa ou chupar no excremento.

parco
Parco: parcus. qualifica uma pessoa limitada explicações moderação.

parear
jogo: juntos. lugar de dois em dois. pares de formulário.

parejo
PAREJO: eles são da mesma condição. a mesma analogia. da mesma estatura. mesmo.

paremia
Provérbios: preceito, reflexão, julgamento, maxima, axioma

parental
parental: em relação aos pais. os parentes. ascendentes. sucessão.

parentesis
parênteses: formato de abertura e fecho essa afirmação independente, dúvida, escolha etc.

paresia
paresia: dormência em uma parte do corpo. contração do músculo. cãibra.

parénquima
parênquima: substância dos corpos. É o estudo dos tecidos orgânicos em animais e plantas.

pargela
pargela: refere-se à pessoa desajeitada; Ele desliza ou viagens com facilidade. pessoa estúpida.

parificar
parificar: fazer ou reforçar a analogia ou semelhança de uma proposta.

parir
pé: despreñar, desprenarse, dar à luz.

paronimia
paronymy: particularidade que surge com algumas palavras semelhantes em sua escrita mas significados diferentes.
exemplo: casa/caça. tubo / tinha.

paroniquia
Paroníquia: furúnculo, abscesso, inflamação.

parón
intervalo: 1. Se ele tenta parar, parar é uma pausa ou um empate por tempo indeterminado. 2. Se parar, parada é
antecedida de cessação de actividade.

parque
Parque:lugar de diversão, especialmente para a extensa ninos.terreno com áreas recreacion.jardin.

parquizados
paisagísticos: adornado, decorado, decorado, moderno.

parrafada
discurso: conferência, discurso disseminado, proclamada ou pronuncia-se sem corte, sem interrupção.

parranda
boates: diversão confuso e barulhento, com dança, bebida e músicas.

parresia
parrésia. parrésia: refere-se a falar abertamente, para falar a verdade, tão espontâneo, ou sincero, arriscando a própria
vida.

parrocha
sardinha: arenque, rica ou sardinhas pequenas, jovens.

parsimonia
Parcimônia: tranquilidade, calma, serenidade, sabedoria ou critério para fazer as coisas. tranquilidade, moderação,
decência, modéstia.

parsismo
parsismo: religião zoroastriana de parsis (persa) estabelecida na Índia.

parteluz
montante: pequena coluna de pedra que divide a cavidade ou oco em duas partes.

participar
participar: compartilhamento, para intervir. comunicar, socorro, socorro.

participativo
participativa: participar da ação. uma pessoa que está ativamente envolvida em algo. associativa.

particular
particular: Propriedade subjetiva, pessoal. particular, próprio, pessoal.

parvada
Bando: Bando de pássaros. Bando ou grupo de aves recém-nascidas.

parvífica
parvifica: refere-se à pessoa sovina, avarento, miserável. insignificante para o gasto de tempo.

parvífica
parvifica: refere-se à pessoa sovina, avarento, miserável. insignificante para o gasto de tempo.

pasacalle
desfile: comercial visível no lugar alto que abrange tanto uma calçada da rua.

pasadía
passeio dia: desempenho, benefício ou utilidade que suporta.

pasado
pasado:precedente ao anterior hoy.tiempo o presente.ayer.

pasar por la imaginacion
Vá através da imaginação: é a ação representam ou ver imagens ou ideias na mente. "criar", inventar.

pasible
Assunto: quem é capaz de sofrimento. capaz de sofrimento. paciente. tolerante a falhas.

pasmarota
pasmarota: demonstração aparente de estranheza, de admiração.

pasota
pasota: pessoa indiferente, inativa, lânguida, pesada, abandonada. o que rodeia a mostrar desinteresse.

pasotismo
PASOTISMO:INF. DE PASOTA: DEMONSTRA A FALTA DE INTERESSE PELA SUA COMPOSIÇÃO OU
DISPOSIÇÕES.

pastaflora
bolinhos de Shortbread: bolo ou bolo artesanal, feito com farinha, açúcar e ovos. típico da culinária da argentina e do
Uruguai.

pastar
pastar: alimentar. conduzir o gado para comer. MARCA-PASSO.

pastor
Pastor: persona, guiando-o evangelicos.conductor de ganado.director grupo de fiéis da igreja evangélica.

pastura
Pastura:pasto, capim, pasto, feno e erva.

patagorrilla
patagorrilla: guisado que é feito com vísceras picadas ou tripas.

patagón
Patagônia: Jesus nasce, ou nativos da Patagônia, região da América do Sul.

patagónico
Patagônia: 1. Você diz da Patagônia. 2. espécies únicas de alvarezsaurido de dinossauro terópode, que viveu no
Turoniano, hoje a América do Sul.

pataratero
pataratero: de patarata: Jesus disse que é a expressão de um sentimento ridículo e odioso.

patatal
patatal: plantadas lugar de batatas, batata ou batata doce.

patatus
caber: refere-se a desmaio, tontura, desmaio, síncope, tonturas, desânimo.

patax
patáx: veleiro superficial ou profundo; dois clubes e destinado a inspeção de monitoramento e costeira e portos. no
começo foi usado como um navio de guerra.

patente
patente:documento oficial que reconhece e oferece suporte a um certo exclusivo.manifiesto.

patibulario
patibulario: Jesus é a vela, o andaime. Produz o horror. coisa desagradável, desagradável.

patinar
patinagem: rolo, slide ou derrapar em uma base de rodas que se conforma ao sapato, ou a pé.

patochada
patochada: refere-se a pataneria, para a grosseria, a loucura, uma loucura. coisa absurda.

patofobia
patofobia: terror ou medo patológico ou mórbido de contrair qualquer doença.

patogenia
patogênese: Jesus disse ser o estudo de doenças ou enfermidades desde a sua criação.

patovica
Segurança: fisiculturista. pessoas contratadas para o serviço de segurança. Guardiões.

patraña
patrana:engano, mentira.invento mal alguien.noticia inventado.

patriado
patriado: 1. uma pessoa que residem no seu país de origem. 2. uma pessoa que é um refugiado, exilados ou presos
em seu país de origem.

patriotero
chauvinista: que se orgulha de nacionalista.

patristica
patrística. patristica: é a ciência que estuda a doutrina dos chamados pais da igreja que se desenvolveu entre o
séculos ii a viii, sendo seu principal protagonista Augustine.

patrulla
patrulla:destacamento de policiais ou soldados que reabastecem ou proteger um lugar

pauperismo
pauperismo: refere-se ao estado de pobreza permanente.

paviota

paviota: gavia, gavina, gaivota.

pavisoso
pavisoso: refere-se a sosa calmo, pessoa, sem graça, lela, tarde, baralhar.

payaguá
payaguá: sobre o grupo de guaycuru indígenas que habitavam o chaco paraguaio.

payasada
piada: é uma piada de humor físico, com base em uma farsa que cria um efeito cômico na plateia.

payola
Suborno: extorsão, corrupção. Refere-se a corrupção ou suborno.

pazguata
pazguata: pessoa que está surpresa, maravilhas, ou desfrutar o que ver, ou ecoando.

pazguato
pazguato. pessoa que parece ignorar o que ouvem, ou o que parece e é chocado, é estranha.

pácul
pacul: país da planta família musaceae, da qual é extraída a fibra têxtil.

párrafo
n º: (em seguida, como, escrever). É uma unidade aberta, formada por um conjunto de sentenças sucessivas, lidando
com o mesmo tema.

pátina
pátina: revestimento esverdeada ou seja criados em antigos objetos de metal.

peaje
pedágio: parada obrigatória em uma estrada a um imposto de fronteira para pagar.

peal
Peal: parte da meia que cobre o pé.

pebre
pebre: molho feito com pimenta e outros ingredientes.

pecado
Pecado: a boa notícia. desobedece. viole a lei de Deus em espiritual e material.

peccata mi-nuta
peccata mi-nuta: erro, erro ou falha. algo de pouco valor ou importância.

peceto
peceto: Jesus disse que é o bife que é extraído de um da quarta parte do corte simétrico da carne.

pechar
pechar: para pagar. tributar.acogerse para um responsabilidaddeterminar bastante pelo acordo.

pechazo
Pechazo: 1. no peito. 2. dar o peito. 3. aplica para um empréstimo de dinheiro.

peche
Peche: fraco, enclenque, pessoa doente.

pechocha
pechocha: inflexionzalameria, afecto ou cuidados de preciosos.

pecilgo
pecilgo:retorcimiento da pele com os dedos. belisca.

pecinal
pecinal: água atolada ou preso com muita lama, com muita lama.

pectiniforme
pectiniforme: tendo figura, ou forma de pente ou pente. pente.

pectínea
comprometimento: músculo da coxa que faz Flex o fêmur.

pectíneo
pectíneo: músculo que separa ou se afasta da coxa. músculo abdutor.

pecuaria
pecuária: (Jesus disse que é do ganho-dinero). em relação ao gado.

pecuario
pecuária: 1. Ganadero.2. que pertence a ganado.3. peculiar, despesa, pecuniária.

peculio
ninho de ovos: pequena fortuna pessoal. dinheiro que cada um possui.

pedanía
Hamlet: território com uma população pequena, governado por uma autoridade de menor efeito administrativo.

pedante
deliberar pedante:intencion de superioridade sobre os outros, sem serlo.pretencioso, r.j.

pedante
pedante: presume-se de conocedor.sabihondo.engreido, pretensioso.

pedestre
pedestre: que viaja a pé. pessoa pequena delicada, iletrada.

pedestrismo
execução: desporto corridas de maratona, marcha e barreiras para em pé.

pediche
pediche: suplicantes: pessoa que pede com insistência, frequentemente e desconforto.

pedregullo
cascalho: cascalho. pequena ou esmagada pedra para construção de casas, edifícios, estradas e outras obras.

pedrejón
em breve: refere-se a uma grande pedra.

pegote
gosma: colar... espesa.persona de substância que não é para além de outro.

pegujal
pegujal: pequena porção de terra para plantar, cultivar, plantar ou aumento.

pegujalero
pegujalero: pessoa que tem muito pouco material para seu trabalho. pouca terra. pouco ganhou, pouco de cultura.

pejín
pejin: pejino: pessoa humilde socialmente.

pela
Pela: palmadas como punição dada a um menor. espancar, bater, abuso.

pelagiana
pelagiana: de pelagianismo: doutrina considerado heresia pelos católicos.

pelagianismo
Pelagianismo: é uma pseudo doutrina que nega o pecado original, considerado herético no catolicismo.

pelagra
Pelagra: Jesus disse que é infecção de pele, devido à falta de vitamina b-1

pelambre
Calagem: cabelo. abundância de pelos por todo o corpo.

pelaza
Munição: Brawl. disputa. Briga. altercação. controvérsia. Obter.

pelágica
pelágico: piélago: refere-se às águas dos animais do mar, o peixe, aves e marine.

peliforra
peliforra: libertino feminino; prostituta, prostituta, concubina.

pellico
Pellico: casaco de pele. Gabardine, acima de tudo, ou o manto de um apacentador ou de pastor.

pellijero
pellijero: 1. Pellejero: vendedor de peles. 2. avarento. batedor de carteiras. ladrão de lojas.

pelma
PELMA:PERSONA NOJENTO, IRRITANTE, CLOYING, PESADOS.

pelotera
PELOTERA:RINA. DISCÓRDIA. CONCURSO. LUTA.

pelotería
peloteria: Jesus é a abundância de bolas. 2. em alta desordem de uma multidão. disputado, rina.

pelotuda
babaca ( ou ): grande bola. tamanho grande.perifrasis de testiculo.tonto, idiota, imbecil.

peltrero
peltrero: pessoa que funciona ou funciona com estanho ou estanho.

pena
Pena:1. punição por um delito.2. senso de dolor.3. é uma pena.

penable
punível por lei: que anexa, afirma-se ou é fixada a uma sanção, uma multa, uma punição ou uma sentença.

penca
Penco:vastago folha carnosa.fuete.

pendolista
PENDOLISTA: UMA PESSOA QUE ESCREVE COM LETRAS BOAS, MEMORIAIS, DEMANDAS, SOLICITAÇÕES
ETC.

peneque
peneque: 1. bêbado. 2. uma pessoa que bambalea, ou cambaleia ao caminhar. 3. bolo de milho recheado com queijo.

penetrado copulado
penetradas copulado: sexo de penetração. 2. Ele disse que você inseri-lo para ser feltro ejaculação tão intensa.

penetral
penetral: esconder e procurar. site ou lugar isolado e escondido. Quarto localizado na parte inferior de um edifício.

penibético
PENIBETIC: DA CORDILHEIRA PENIBÉTICA; ÁREA MONTANHOSA NO ESTREITO DE GIBRALTAR NA
PROVÍNCIA ESPANHOLA DE ALICANTE.

penisla
Península: extensão de terra rodeada de água, menos no sector, ou a área onde está ligado ao continente. Península.

penígero
penigero: Jesus disse é que você tem ou porta asas ou penas.

pensión
pensão: atribuição de subsídios para a aposentadoria. Pare de trabalhar devido à idade avançada.

pentamero
PENTAMEROUS. PENTAMERO: ÓRGÃO QUE É COMPOSTA DE CINCO PARTES OU MEMBROS.

pentatleta
pentatleta: atleta do pentatlo: conjunto de cinco eventos esportivos.

penumbra
Penumbra: opacidade, sombra.

penuria

pobreza: falta de fundamentos. inadequação, indigência.

peñorar
penorar: confirmação. hipoteca. Atribua. transferência. penhor.

peñón
Pedra: pedra gigante. elevação do terreno com muitas rochas. peñascoso Hill.

peonaje
peonage: tipo de servidão imposta sobre povos indígenas na época do vice-reinado da Nova Espanha.

peonero
peonero: refere-se a fazenda trabalhador, o trabalhador ou empregado.

peonio
Asteropeu: Jesus nasce, ou nativos de peônia. região da Macedônia antiga.

peonía
Peônia: herbáceas ornamentais da família grande da peoniaceas de flores vermelhas. Esta planta cresce em
pântanos.

peonza
Pião: rotação. 1. brinquedo de madeira sem corte metal. 2. pessoa pequena e gorda.

peoria
Peoria. Peoria: herbáceas ornamentais da família da peoniaceas de grandes flores vermelhas. Esta planta cresce em
pântanos.

peoria
Peoria. Peoria: terrível, pior qualidade.

pepla
pepla: defeitos físicos e morais de uma pessoa. aborrecimento. incômodo.

peplo
peplum: túnica feminina que cobre o corpo e se encaixa ou aperta na cintura com um laço ou cinto, usado por mulheres
na Grécia antiga.

per se
Per é: Jesus disse: em si, por si só, por iniciativa própria, por si só, por conta própria, por seus próprios poderes.

percanta

percanta:hembra, fêmea, amante, amada.

percebe
Barnacle: crustáceo cirripedo do scalpellidae família que cresce nas rochas, removidas pelas ondas.

perdulario
perdulario: pessoa negligenciada em sua aparência pessoal. pessoa incorrigível.

perecibles
Perecíveis: descartáveis.

perención
operação: termo ou prescrição de um apelo, um apelo ou um pedido.

perenne
perene: eterna. que sempre permanece. perpétuo, que ele não morre.

perfectible
melhoria: inovação ou melhoria. efeito pode ser modificado, criativo, inventivo. melhora. desenvolvimento. reforma.

pergamino
pergaminho: documento impresso na pele seca e res.

pergenio
pergenio:Nino ou intrusivo Snooper, jovem curioso e indiscreto.

pergeñado
junção: desenho, projeto, ideia ou proposta de algo feito rapidamente e sem muita eloquência ou fluência.

pergeñar
Elaboração: empreender ou realizar uma atividade com pouco interesse.

pericote
pericote:Perico, papagaio ou papagaio grande.

periforme
piriforme: Piriforme: que é a forma de pera.

perigonio
Pérignon: 1. Shell ou cápsula de homoclamideas flores, formada por um único verticilo. 2. agentes que, nas fases
inférteis de uma flor, são os mesmos. 3. bainhas ou invólucros dos órgãos sexuais de um arbusto ou planta.

perilla
Botão: 1. girando o punho para segurança. 2. porção de cabelo na barba. 3. motivo em forma de pera. 4. parte
inferior da orelha.

perinola
Whirligig: brinquedo. Pirinola ou rotação de quatro ou seis faces marcadas com números ou palavras.

periodicidad
regularidade: regularidade. habitualmente. generalidade. invariabilidade.

peripatetismo
peripatetismo: sistema ou método ideológico ou filosófico de Aristóteles e seus alunos.

periplo
viagem: viagem, aventura, Odisseia ou viagens ao redor do mundo. circum-navegação.

peripuesta
peripuesta: refere-se a uma pessoa que está vestida, ou é organizada com cuidado, alcançá-lo mais.

perlesía
Paralisia: falta de força ou firmeza nos músculos devido à idade avançada.

perlético
perletico: pessoa doente e desnutrida. obstruída de forma alguma.

perlino
Perlino: você diz o Tom, ou cor pérola.

perlocutivo
perlocutivo:e a assertiva crença, uma teoria, ou um acontecimento real em um diálogo.

perlongar
perlongar: viajar, velejar ou surfar ao longo da costa.

permitir
permitir: permitir que uma coisa. aprovar, consentir, tornar possível.

permitir
permitir: permitir ou aceitar uma ação boa ou má.

pernera
pernas: mangas de calças que cobrem as pernas.

perorata
perorata:alocucion ou inadequado e chato discurso.

perseguir
Chase: assediar, cercar, perseguir, assediar, siga.

perseidas
Perseidas: é um termo associado com as lágrimas que derramaram em san lorenzo, para ser queimado na fogueira. 2.
chuva de meteoros.

persona atipica
pessoa atípica: ridículo.

personalidad avasallante
esmagadora de personalidade: ultrajante, humilhante, vergonhoso, degradando o tratamento.

personilla
entregar: pequena de estatura e pessoa muito querida.

perspicuo
lúcido: isso é claro, cristal, claro, entendi. que descreveu com precisão ou clareza.

perta
perta:1. prejuízo, dano, detrimento.2. Esqueça, esquecimento, perda.

pervivir
sobreviver: ao vivo por um longo tempo. resistir. aumentar um número de forma superlativa.

pesantez
peso: peso. Diz-se ser incômodo. aborrecimento. carrega. desconforto.

pescaderia
peixe: onde é vendido ou vende peixe.

pesce
Pesce: 1. Pez. 2. alcatrão. resina.

pesebrera
estábulos de pesebrera:establo. descanso de cavalos.

pesia
pesia: refere-se ao embotamento, a insubstantiality, desgosto, aborrecimento, raiva, raiva.

pesquisa
Pesquisa: Pesquisar, explorar. investiga para descobrir um fato.

pestillo
trava: pino, parafuso. Barra de ferro que passa através de anéis de ferro para garantir.

petaso
Pétaso. Pétaso: güito, ou chapéu de largura forma e borda redonda e plana, para se proteger do sol.

peticionario
requerente: Jesus disse ser uma demanda ou uma solicitação legal, oficial ou pública que alguém solicitar.

petimetre
petimetre:persona que se preocupa com sua aparência pessoal no vestido e sua decência.

petrolear
óleo: Adicione o óleo. Regue com azeite. reservas petrolíferas.

petroso
petroso. Pedregoso. Rochoso. dura. abrupto. pedra.

peumo
Peumo: árvore de comestíveis, a família Lauraceae branco e amanteigado polpa.

peúco
sapatos: inicialização. bota de lã ou de tecido, cobrindo os pés do bebê.

peyorar
peyorar: Jesus disse ser de qualquer situação.

peyote
Origem de cacto peiote: planta da América Central, da qual é extraída a mescalina alcaloide.

pésimo
ruim: refere-se a uma qualidade surpreendentemente ruim e pior, qualidade ou condição.

piache
piache: indica o atraso.

piador
piador: refere-se a protestar. Ele reclama, ele resmunga. pessoa de alta, estridente.

piafan
Eles piafan: hits de dan, bateu no chão com as patas dianteiras dos cavalos, sendo ainda, como um sinal de
impaciência ou vara.

piafar
vizinhos: suspiro, ou dominar o cavalo de maneira desenfreado, ou violento.

pial
PIAL: você diz na parte da mídia que só cobre o pé. 2. tornozeleira.

piapoco
piapoco: tucano. paciformes família, pico desenvolvido e pássaros coloridos. receitas provenientes do tupitucana.

piar
IRAP: diga ou emitir a voz " " o poyuelo.borracho.

piara
rebanho: cinza, rebanho ou manada de porcos, suínos ou porcos.

picana
bastões: bastão de alta voltege, usado como arma de tortura.

picaril
picaril: ação e efeito de rogue. vago, malandro, malandro, Golfo.

pichanga
pichanga:Vino que ainda não ter sido fermentada.

pichichi
Pichichi:Trofeo ou esportes prêmio dado ao melhor atleta.

picio
picio:persona horrible.de físico espantoso.persona feio, desagradável.

picola
Picola: pico de escultor. cinzel.

pictoPicto: Jesus é a figura, sinal, hieróglifos, escrita, ortografia.

pictografía
pictograma: exposição de itens ou coisas por meio de letras, sinais, escritos, figuras ou números.

pictograma
pictograma: (pintado. escrito ou desenhado). refere-se às figuras que mostram, refletem ou expressam uma ideia, a
imagem ou o pensamento.

pidona
Pidona: pessoa que pedi muito, tanto a implorar.

piedra
Pedra: questão de natureza característica universal; consistência dura, muitos tamanhos e formas.ira, raiva

pier
Pier: Jesus disse é cais, cais ou apoiando, aperto, ou suporte de coluna

pietismo
Pietismo: Doutrina protestante fundada na Alemanha por philipp jahobspener, no século XVII.

piélago
Mar: mar. Oceano. parte do mar um pouco retirado da terra.

piérides
Pierides: musas ou inspirações que processado as filhas de piero, rei da Macedônia.

pifia
pifia:equivocacion. erro. negligência. erro crasso. pedra de tropeço.

pigargo
Águia-rabalva: ave de rapina da ordem os falconiformes. Habita as costas rochosas da Europa, Ásia e América do
Norte.

pignoración
promessa: ato de hipoteca, penhor, transferência ou atribuir.

pigre
pigre: negligente. preguiçoso. desidioso, preguiçoso, lento, desleixado.

pigricia
pigricia: ociosidade, insignificância, negligência, preguiça, descuido. 2. belisca.

pigua
pigua: Crustáceos decápodes marinhos. como a Lula, lagosta.

pijazo

pijazo:golpe. impacto. investida, falha. infortúnio.

pilada
moagem: monte de pano que é batido, bater ou ser abusado.

pilaga
Pilagá: étnico indiano do guaycurues que vivem na província de formosa, na argentina.

pilatuna
pilatuna: comportamento de criança. Picardia, malícia.

pillar
Pilar: surpreender uma coisa alguien.alcanzar.

pillar
Pilar: surpreender alguém em flagrancia.atrapar algo sorpresivamente.capturar.

pillo
Crook: Rogue, atrevido.persona, atraindo para alcançar ou obter algo.ladron.

pilme
pilme: pequena parasita que causa grandes danos para as colheitas.

pimplar
pimplar: Jesus é: levar o licor. bebida.

pinaculo
Pinnacle. Pinnacle: Jesus é de top, top, apiculo, pico, o ponto mais alto de um edifício, aplicado na arquitetura gótica.

pinada
floresta de pinho: (com a asa. com aba). ideia. pinadas. corpos de folha caducas ou lamelar tem numerosos folhetos.

pincerna
pincerna: escravo atendendo a seu mestre, ou seu Senhor, para o servir bebidas à mesa.

pindonga
Pindonga:mujer libertino em ocupações e companhia.

pinga
Pinga:1. pequena quantidade de algo.particula.2. pênis.

pingar
Pinger: refere-se ao gotear.transpirar, escorrer para fora.

pinguica
Pingüica. pinguica:arbusto de nome arctostaphylos pungens que cresce entre um e três metros. lanoso folhas, seu fruto
é carnudo e mede de 8 mm de largura.

pingullo
pingullo:flauta usado por povos indígenas do Equador, peru e Bolívia.

pinífera
pinifera: transbordando, ou cheia de pinheiros.

pinjar
pinjar: enforcamento enganchado, pendurado.

pinocitosis
pinocitose: é o processo biológico pelo qual uma célula é alimentada um fluido orgânico para o seu desenvolvimento.

pinsapar
PINSAPAR:1. preenchida na família pinaceae, espécie de abeto.conifera, pinheiros e s'candalo pinos.2.arbol. Árvore de
ornamento.

pintamonas
pintamonas:Pintor incompetente.

pinteña
pintena: aqueles nascidos ou nativos de pinto, na vila da província de madrid, Espanha.

pintojo
Caleidoscópio: que possui ou tem manchas, manchas, sardas.

piñoneo
pinoneo: 1. de piñonear: shake. conversa fiada. A tremer. 2. clarear ou precipitar por ser ou sentir-se jovem adulto,
maduro.

piola
Piola:Cuerda, barbante e corda.

pipiripao
pipiripao: banquete ou pródigo celebração.

pipope
buscar: um nativo, ou do estado de puebla, no México. 2. expressão rude que identifica uma pessoa que acreditava
ser ardiloso sem ser um.

piqueta
água-pé: alvenaria de dois opostos ferramenta de MANDÍBULAS; um apartamento ou martelo e outro ponto como o
pico.

piragüismo
Canoagem: fazer rafting no rio. esporte de água que é praticado em um barco rápido.

pirateo
Hacking: ação e efeito de hack: saquear, roubar, Rob. roube em barcos.

pirausta
broca: ( fuego-ardor ) alevilla ou borboleta que vive no fogo e morre fora disso.

pirco
Pirco:HoGao, ou milho, feijão e ensopado de abóbora.

pirenaico
Dos Pirinéus: Jesus nasceu, nativos ou residentes das montanhas dos Pirenéus.

piretología
piretologia: é o Tratado ou estudo patológico de febres chamadas essenciais.

piretógeno
piretogeno: Jesus é que ele faz com que, cria ou febre.

piretro
piretro: planta da família da compositaceas e do gênero Chrysanthemum que é cultivada pelas suas flores, que produz
inseticidas.

pirexia
Pirexia:fiebre básicas não se manifesta, o revelado.

pirica
pirica. pirica: refere-se para os fogos de artifício.

pirobo
pirobo:Jerga que aponta para o estúpido, estúpido, idiotas.

pirogalol
pirogalol:acido transparente pirogalico.polvo divisível.

pirogeno
piroxena. pyrogen: que faz com que fiebre.intensificador do fuego.elemento de gerador de temperatura.

pirosfera
pirosfera:creencia de um barro em massa ou incandescente que tem estado no centro da terra.

piroxilo
piroxilo. piroxilo: Jesus é pólvora de algodão ou primer, poderoso explosivo do século XIX, ou xyloidin.

pirón
Piron:e, um afluente do Rio cega em Espanha. Nascido na Serra de guadarrama em Segóvia e garrafas vazias em
valladolid.

piróscafo
piroscafo: anteriormente, o barco propelido ou movidos por motores a vapor; hoje. impulsionou ou impulsionado por
turbinas a vapor.

pirulin
pirulin: xarope. Caramelo. trate. doce.

piruvato
Piruvato: é uma substância ou fator essencial para a obtenção de energia e concentração de glicose, importante para
as células.

pisano
Pisano: aqueles nascidos ou os nativos de pisa, cidade de Itália.

pisar
banda de rodagem: hollar. copular. colocar o pé em alguma coisa.

piscicola
criação de peixes. piscicultura: aquicultura, ou o estudo dos peixes.

piscinazo
glupby: refere-se a um mergulho em uma piscina. Enquanto lazer ou recreação na piscina.

piscívoro
Piscívoros: Jesus disse é que come peixe.

piscívoro
Piscívoros: Jesus disse é que come peixe.

pisco
Pisco: 1. bebida alcoólica uva. 2. acidentes de montanha. 3. pequeno pássaro.

piscolabis
piscolabis:alimento. entrecomidas de refrigerio.Comida de luz: 9s, onces, lonch aperitivo do meio.

piso
Piso:superficie prédio plana andando. solo de ( )

pispo
Eu pispo: em algumas regiões: elegante, graciosa, bonita.

pistache
Pistache: linhaça, doce e comestíveis frutas secas da amêndoa.

pistonudo
pistonudo: formal, excelente, excelente, muito bom.

pitaco
pitaco:planta da família agavaceae. Pita.2. flecha, dardo, lança, feixe.

pitancero
pitancero: pessoa encarregada da comida, alimentos ou refeições.

pitancero
pitancero: pessoa encarregada da comida, alimentos ou refeições.

pitanza
Tarifa: alimento ou comida de caridade. comida que é dado para aqueles que vivem sem abrigo.

pitarque
Pitarque: refere-se a uma vala. cuernago, canal ou vala.

pitear
pitear: refere-se a culpar, acusar, protestar, exigir, falhando.

pitezna
pitezna: pino ou parafuso de ferro que tem armadilhas, com o contato ligeiro é acionado, ou viagens.

pitiminí
sem importância: rosal de hastes que levou muitas pequenas rosas de escalada.

pitipié
pitipie. pitipie: Jesus é a escala de medição, avaliação, medição.

pitoche
pitoche: refere-se a um apito.

pitoflera
pitoflera: Jesus disse estar zombando, pessoa de fofoqueira, intrometida.

pitorra
pitorra: semelhante ao wader Partridge. Gallinula, Woodcock, chorcha.

pituco
ostentoso: Jesus disse ser pessoa acredita-se, vaidosa, fátuo em seu vestido, seu comportamento.

pitufa
pitufa: pessoa de baixa estatura. 2. personagem de desenho animado azul.

pituitosa
pituitosa: refere-se a abundante secreção da mucosa. secreção abundante de muco.

pituso
pituso: criança legal, bem humorada, bonita.

piulido
piulido: refere-se a IRAP. piular. som ou frango disse...

piuque
piuque. piuque: 1. Centro de cuidados para crianças com autismo. 2. reverenciado, querido, querido, apreciado.

piuquen
piuquen: classe de ave gruiforme. linhas de coloração vermelha e preta do corpo. Alimenta-se de ervas e sua carne é
comestível.

pivotante
Pivô: tendo suporte, suporte a caracteres. eixo.

pivotar
balanço: refere-se a girar, oscilar, girar, torcer, dobrar, flutuar, vibrar.

pizpita
pizpita: suboscine de ave, ou aparência de pássaro que vive na Europa e norte da Ásia.

pícea
abeto: árvore genealógica de pinaceae, cujos frutos pequenos são semelhante a um abacaxi alongado.

píleo
píleo: tipo de chapéu de feltro. simbólica ou representativa Cap colocado sobre a cabeça de homens que
permaneceram livres da escravidão na Roma antiga.

píloro
piloro: buraco no estômago onde você vincular, Emendando, junções, ou se comunica com o intestino delgado.

pítima
pitima: transtorno mental temporário. embriaguez. bêbado. Juma. embriaguez.

pla-pla
PLA-pla: elogios, aplausos, elogios.

placel
placel: refere-se ao prazer. Eu gosto, eu gosto.

plan
plano: projeto, programa, objetivo, ideia. análise para um propósito.

planctónica
planctônicos. plâncton: plâncton: agrupamento de pequenas plantas e organismos animais que flutuar ou flutuar nas
águas salgadas e doces.

planga
planga: Jesus disse a águia situar-se em densas florestas e vivendo da caça.

planisferio
Planisfério: espaço terrestre interpretado ou executado em um avião ou um balão.

plano
Plano: Grafica em llana.punto de escala.superficie de vista.

plantillera
plantillera (o): sobre a pessoa arrogante, bajulação. que exprime o exibicionismo.

plañidera

chorão: soluçando. mulher melodramática que recrutou no funeral para exprimir dor e lágrimas.

plasmático
Plasma: (formação). Dizem que é o plasma. a parte líquida de fluidos do sangue, onde existem componentes em
suspensão.

plasmodio
Plasmodium: 1. É a fusão de várias células. O2. células polinucleares que compartilham o mesmo citoplasma.

plastecido
plastecido: inf. de plastecer. fechar ou cobrir com massa de gesso.

plastia
PLASTIA: reconstrução. operação de cirurgia plástica.

plastilina
Argila: colar macio castable para fins didáticos.

platija
Fluke: pleuronectiforme marinho osteictio peixe, que vive no Atlântico Norte e no Mediterrâneo.

platinífero
platinifero: que ele lança ou contém metal, platina.

platónico
Platônica: 1. a filosofia de Platão. 2. Dizem que é sublime, espiritual, sonho de amor, inspirado.

playo
PlayO: que tem o fundo raso, pequeno, base ou assento.

plectro
plectro: (pua. prego. Costure o dedo. caneta. papel velino. ) é uma peça triangular que é usada para tocar guitarra;
para substituir os dedos

plegado
dobrado: dobrado. fazer dublagem ou dobras de uma coisa sobre si mesma.

pleistocena
Pleistoceno: Jesus é o primeiro período geológico da era quaternário ou neozoica, ou do período quaternário, ou
Cenozoico.

pleita

dentro: refere-se a pita trensada Palm ou outros ramais úteis para fazer esteiras, chapéus, maquiagem e outros itens.

pleitesía
homenagem: tributo de respeito e cortesia para com alguém.

plenilunio
lua cheia: o período de lua cheia. É a fase lunar que ocorre quando a terra está localizada, ou a meio caminho entre o
sol e a lua.

pletora
pletora: abundância, prosperidade, riqueza.

plioceno
Plioceno: refere-se a divisão da escala de tempo geológica que abrange os anos 5332ooo para 2588ooo.

plonasmo
plonasmo: pleonasmo: Jesus é a redundância; repetição, repetição e insistência. 2. uso de palavras já expressado em
uma ideia.

pluripotente
pluripotentes: refere-se a: capacidade; poder, potencial, afirma. 2. -tipo de células-tronco.

plus
Plus: incentivo, recompensa.gratificacion.

pluvial
chuva: refere-se à chuva.

pobreza
pobreza: riqueza inatingível. desesperança.

pocha
Pocha: pocho. Dizem que é o que é vencido.pasado, wizened, podre.

pocilga
terçol: estável para suínos. 2. nojento, lugar, chiqueiro, chiqueiro imundo.

pocion
Poção. Poção: medicação líquida que é engolida.

podenquero
Podenquero: homem, tendo na sua carga e cuidado, cães de caça. trabalho para cães de caça.

podio
pódio: plataforma ou andaime da premiação com três números.

podo
Eu podo: os pés. forma de adjetivos para dizer o pé.

podología
Podologia: tratamento em matéria de prevenção e diagnóstico das deformidades dos pés.

podómetro
Pedômetro: dispositivo em forma de relógio. medidor ou medidor de passos que uma pessoa de uma certa maneira.

poisa
Poisa: bainha ou bainha de cereais e grãos. revestimento.

poleadas
poleadas: alimentos, puches ou sopa de farinha de milho cozido em água e sal.

poleví
polevi: ponlevi: disse que de sapatos de sola de madeira grossos sem salto. utilizado na França.

poliamida
poliamida: polímero que tem conexão de Amida e reside na seda e lã.

poliandria
poliandria: mulher que coexiste com vários homens. mulher de casamento de com vários homens.

policarbonato
Policarbonato: plástico.

policitación
Pollicitation: Jesus é a proposta, ou a promessa de que não foi aceite.

policía
Policia:1. princípio da justiça de cidadão e imparcial.2 de proteção e defesa. proteção da vida, a honra e a propriedade
de qualquer poblacion.3. homem culto e respeitoso.

policlasista
policlasista: Jesus é o clasicismo.tradiciones para defender e preservar as fendas entre as classes sociais.

policleto
Policleto: escultor grego clássico, considerado o mais importante; famosa por suas esculturas de bronze erguidas aos

deuses.

policopista
policopista: máquina de duplicação: Jesus disse que é a máquina que reproduz grandes ou numerosas cópias
impressas, digitado ou escrito à mão.

policromo
Eu policromada: vários, vários ou várias cores.

polifagia
polifagia: refere-se ao organismo que pode nutrir de vários alimentos. 2. sensação de fome. apetite, compulsões.

polifagia
polifagia: exagero para comer ou engolir a comida de forma anormal, devido a alterações do tipo hormonal ou
psicológico.

polifemo
Polifemo: ( muitas palavras ). gigante com um único olho na testa e orelhas pontudas. Filho de poseidon e Teosa
Cyclops.

poligala
angiospérmicas. angiospérmicas: plantas medicinais da família poligalacea

poliglosia
poliglosia: fenômeno de falar línguas ou idiomas desconhecidos pela pessoa.

poligonera
poligonera: 1. Refere-se ao estilo que caracteriza uma pessoa também. 2. uma pessoa que frequenta um ringue de
boxe, um polígono.

polimatía
Polimatia: refere-se à sabedoria. uma pessoa que se destaca em várias áreas do conhecimento. Você sabe, sabe e
aprende muito.

polimorfo
Polimorfismo: Jesus disse que é múltiplo, ou de variadas formas.

polinesio
Polinésia: muitas ilhas. um grupo de línguas faladas pelos polinésios. uma das divisões clássicas da oceania.

