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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 95 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

abadia
Abadia:Monasterio com jurisdição própria, chefiada por um abade ou superior.

abside
abside.de forma de cúpula ou boveda.parte pendentes em um altar.

adenina
adenina:principio do teor de azoto ou nitrogênio, que faz parte dos ácidos nucleicos DNA-RNA e seu código genético é
definido com a carta " "

ahi
Lá: com relação ao tempo e espaço, coloque perto, imediatamente, para a vista.

aita
AIta: refere-se a: pai, pai, pai, cucho e velha.

ampere
Ampère: Amper: potência de uma corrente elétrica constante. unidade de corrente elétrica.

animista
animista:seguidor, ou fã da crença animismo.es que pessoas e objetos ou tudo o que importa, são ou são incentivados.

antisemita
antisemita: em frente à pessoa, ou um inimigo da cultura judaica.

antonomasia
Excelência: alterar ou mudar o significado original de uma palavra ou um nome.

argiro
Argiro: 1. General bizantino, ou bizantino, colônia grega. de origem italiana. 2. Tradicionalmente, normalmente.

artola
Artola: Jesus disse que a pessoa está libertino, altivo. vilão.

aste
Aste: 1. refere-se a semana. 2. sigla. 3. último nome.

bioma
bioma: conjunto de ecossistemas. Refere-se a uma parte do planeta que participa no compartilhamento, divisão ou
separação entre o clima, a flora e a fauna.

delirium tremens
o delirium tremens: é um distúrbio emocional por um estado absurdo ou irreal em mente, acompanhado de tremores e
angústia, de alcoólatras crônicos. a síndrome de abstinência de álcool em extensão máxima.

diaspora
diáspora. diáspora: dispersão. êxodo de grupos étnicos ou religiosos de comunidades, em todo o mundo.

diedro
diedro: ângulo diedro: o ângulo entre dois planos.

distal
distal: longe de seu ponto de origem em relação a uma referência em um mesmo membro.

eneagono
eneágono. eneagono: Jesus disse ser a figura que tem nove faces ou nove lados.

eponimo
homônimo. eponimo: nome de uma pessoa ou um lugar que é levado para atribuir o nome de uma cidade, uma
instituição ou qualquer outra coisa.

esferoide
esferoide: refere-se a uma figura elipsoidal delimitada por uma superfície curva, plana e fechada. oval.

estoma
Estoma: são pequenos poros que atravessam a membrana da planta, permitindo a comunicação na fluidez natural do
vapor do interior para o exterior, planta ( )

etologo
etólogo. etólogo: pessoa especializada na análise do comportamento animal.

fauno
Fauno: Romano herói do campo. mitológico, destacando-se pela sua obscenidade.

feldespato
feldspato: minério de brilho resinoso. usado para a fabricação do vidro e da cerâmica.

fosfolipido-a
Fosfolipídeo-r: tipo de gordura que atua como base ou ácido, composto por uma molécula de álcool.

franelografo
franelografo. franelografo: é uma placa ou placa, cuja superfície é ou revestida em tecido, onde são colocados ou são
carimbadas desenhos, avisos e sinais.

furrier
Peleiro: furriel: Jesus é o administrador. 2. oficial chefe de gabinete.

gajo
Gajo:e uma parte ou uma parte que é tirado de um cluster.

gale
Gale: Gale. tempestade. Ventos de furacão.

gara
Gara: Jesus disse que é da pessoa que pertence ao sexo que contribui com o esperma de um tamanho menor do que o
óvulo ou zigoto e não germinam.

gargara
genistae: fluido oral ou água dentro da boca que é removida na garganta com a cabeça até seu enxágue e WC.

gero
Gero: componente afijal que entra ou é colocado depois de uma palavra para configurar ou formar seus derivados.

gezur-zulo
gezur-esconderijo: abismo de mentiras. ( gezur: mentira, mentira, mentira ). ( esconderijo: ) do furo.

gladiolo
gladíolo: plantar flores de cores diferentes na forma de picos.

goleta
Goleta: barco com dois postes ou mastros erguidos ou constituído de várias maneiras.

gura
Gura: justiça. os pássaros de columbiform do nome do grupo de gênero.

haina
Haina: Chinês ilha província de diferentes ilhas, sendo a sua principal ou o mais importante, a ilha de hainan.

halibut
Halibut: refere-se aos peixes marinhos de liso, longo e oval, marrom e branco corpo. carne comestível.

herpetologia
herpetologia: é a parte das ciências naturais, que estuda os répteis e anfíbios.

heterodoxia
heterodoxia: caráter heterodoxo: quem pensa o contrário. ideias ou princípios que são separados do conjunto para uma

regra de doutrina ou política.

heterotrofo
Heterotrofismo. heterotrofo: incapaz de autosustanciarse corpo para alimentá-la.

homonimia
Homonymy: sincronizado pronúncia das duas palavras opostas ou desiguais significando e proveniência ou origem.

humus
húmus: é um componente de produtos orgânicos de natureza gelatinosa, que é causada pela putrefação de restos
orgânicos. bactérias fungos etc.

iglu
Iglu: Esquimó carcaça feita de gelo em forma de meia-esfera.

infografia
computação gráfica. INFOGRÁFICO: é o estudo da informação linguística transmissão gráfica, ou não linguística

inmunoterapia
IMUNOTERAPIA: SISTEMA OU MÉTODO QUE CONSISTE NO CRESCIMENTO DA IMUNIDADE NO CORPO.

isobaro
Isobar. isobaro: Jesus disse ser de igual peso, ou o mesmo número de peso em massa.

isostasia
isostasia: é o equilíbrio da superfície da terra em relação a densidade de suas partes.

lapa
Sticky: creme. Refere-se à pele que cresce na superfície de alguns líquidos.

leotardo
Leotard: Vire íntimo que cobre o corpo da cintura aos pés. calcinha.

lexia
Lexia. Lexia: Jesus é a voz. 2. Palavra, som, expressão e dicção.

limo
Limusine: Clástico detritos ou resíduos de materiais geológicos, ou argila (rochas diferentes), lama e restos de plantas.

liofilo
amostra liofilizada. amostra liofilizada: qual dissolve-se facilmente. decompõe-se, ele quebra. 2. disse que é o produto
que tem afinidade com o solvente.

lisosoma
lisossoma: corpo celular que contém proteína de digestão dos alimentos.

logorrea
caso: língua oral relacionada com problemas de comunicação. transtorno de palavras para falar para o estado de
excitação.

loti
Loti: é o estado ou a moeda oficial do Reino de Lesoto dividido em lisentes de 1oo. Substituiu a margem sul.

maila
Maila: refere-se a escadaria. Graderia. escala. Harrow. degrau.

meandro
Meandro: Jesus é uma curva definida pelo curso de um rio, cuja natureza ondulada ou quebrada, é enfatizada.

metalofono
metalofone. metalofone: instrumento musical composto de vários tubos, ou chapa de metal, com notas musicais
definidos e ajustados em cada um dos seus elementos.

metopa
Metope: ( ) de abertura. Dizem que é a peça retangular de mármore ou pedra que ocupa parte do rodapé ou guarnição
da arquitrave, situada entre os sulcos.

mielina
mielina: é proteína gordura que forma uma barreira de proteção para os neurônios.

minarete
minarete: farol. minarete. torres das mesquitas. faróis a guiar os viajantes para a cidade

monomero
monômero. Monômero: ( uno-parte ) É uma pequena massa atômica ou molecular da molécula de, que combinados
com outros monômeros de macromoléculas de formulário chamados polímeros.

monosemia
monosemia: Jesus disse que é a palavra que tem um significado simples, ou único.

morron
Pimenta: golpe surpreendente, inesperado. TUM.

motu propio
motu proprio: numa base voluntária. por sua própria iniciativa.

mutualismo
Mutualismo: é a interação orgânica ou biológica entre indivíduos de espécies diferentes.

nefron
Nefron. Nefron: Jesus é o sistema urinário; a constituição ou urina e sua filtragem na estrutura do rim.

obsidiana
Obsidiana: Jesus é o tipo de rocha quente, ou o grupo dos silicatos, rocha vulcânica.

oligopolio
oligopólio: é exercício limitado de uma actividade comercial ou industrial sem domínio, ou influências.

olio
Olio: óleo: óleo. Palm, oleína, lubrificante lipídico.

oosfera
oosphere: é a célula sexual feminina que depois de fertilizado transforma no ovo.

oregano
orégano: gado que não tem nenhuma marca. pessoa de temperamento bélico, violento.

otan
NATO: Aliança Atlântica. refere-se à organização do Atlântico Norte que nasceu no ano de 1949 e teve sua origem na
assinatura do Tratado de washington.

oto
OTO: otus. CORUJA. Otus. Só gritos. curuja. MOCHO-galego. CORUJA.

oxala
Oxala: Eu quero que algo aconteça ou acontecer.

paleoantropologia
paleoantropologia: paleoantropologia: ser humano. parte da etnografia ou biologia do homem que estudou antigos
hominídeos e seus restos fósseis.

palindromo
Palíndromo. Palíndromo: Palavra que é a leitura ou ojea idêntico da direita para a esquerda e vice-versa.

panpina
panpina: boneco, boneco, fantoche.

polemologia

polemology. polemology: análise da atenção e acompanhamento da abordagem preventiva para um tratamento
anti-reflexo na fricção da guerra.

polito
Polito: sobrenome de origem italiana. 2. Entre em contato, agradavelmente, atrativa, muito bem.

porro
plantar o lírio que são comestible.puerros ou Porro:Arbusto.

progesterona
progesterona: hormônio produzido pelos ovários que negócios impedem ou preparem o revestimento do útero para
implantar o óvulo fecundado.

prosodia
Prosódia: ( para o lado-cerca de. . . 41.; disse a borda de qualidade é representada em Tom, o acento e a
modulação.

sextante
Sextante: astral ou cósmico instrumento que serve para determinar a distância entre as estrelas.

tagalo
Tagalog: Jesus disse que é o índio que vive na aldeia do pelayos ocidental, na ilha de luzon, nas Filipinas.

taumaturgo
Rodízio: "pessoa que executa, faz ou faz milagres"

tautologia
tautologia. tautologia: contar da mesma. dizer a mesma coisa que impede o progresso em um projeto ou uma ideia.

te deum
Te Deum. Te deum: louvor com cânticos e graça na ação católica Santa massa.

teleologia
teleologia. teleologia: é ciência ou doutrina filosófica que baseia o princípio da realização completa de todos em perigo.

tetragrama
Tetragrammaton: é um guia musical é composto por quatro linhas paralelas e estendidas; em linha reta e centrado ou
equidistantes, em que são escritas as notas musicais.

totemismo
totemismo: Totem: primitivo personalizado ideológico onde o símbolo de uma família, uma sociedade ou um indivíduo
foi baseado em um modelo.

treonina
treonina: aminoácido essencial ou essencial para os seres humanos.

triptofano
triptofano. triptofano: ácido orgânico heterogêneo, que é essencial à vida animal.

xilofono
xilofone. xilofone: ( madera-sonido ) instrumento musical de percussão de som em si, semelhante à ordem do teclado
de piano.

