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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.
Jesús Alanís Zepeda contribuiu para o dicionário com 6 significados que aprovamos e recolhemos neste pequeno livro.
Esperamos que o leitor seja muito valioso e, se você achar útil ou quer fazer parte do projeto, não hesite em visitar
nosso site, teremos o maior prazer em recebê-lo.
Grupo de trabalho
pt.significadode.org
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compostable
O composto é dito a um tipo de fertilizante para melhor alimentar o solo onde há ou será alguma planta, de tal forma
que ele é suficientemente rico em nutrientes para alcançar uma boa cultura dessa planta( s). . . Este composto é um
processo onde todos os resíduos naturais e orgânicos são utilizados, de modo que, uma vez desintegrados, fazem
parte do super fertilizante "terra" NATURAL (sem produtos químicos artificiais). . . E "compostável" significa que você
pode SE QUALIFICAR para fazer parte desse composto (misturando solo com resíduos naturais, basicamente
frutas/legumes/legumes. . . embora seja preferível que não haja resíduos cítricos, pois estes NÃO são compostáveis
(se apodrecem e se desintegram naturalmente, mas a acidez desses resíduos são "ruins" (indesejáveis) para alcançar
um bom composto EFICAZ. . . Alguns sinônimos, palavras ou expressões similares podem ser desingáveis,
bioaprobíveis e benéficos resíduos naturais, fertilizantes naturais

fiscalista
É praticado pelo Ministério Público, que por sua vez é o partido público acusando algum corpo público (contra uma
pessoa moral natural). Você também pode ser um advogado especializado em questões tributárias (impostos,
retenções, requisições, etc. ) Alguns sinônimos, palavras ou expressões semelhantes podem ser advogado
representando o Estado, pagando/recolhendo impostos ao Estado

incrospito
incrospito é escrito incorretamente e deve escrevê-lo como "incrospito / para" sendo seu significado:<br>Com o
confuso, normalmente pelo inebriante sentidos... Estado de beodez, briago, bêbado, álcool... Perda de consciência
decorrentes pela ingestão de qualquer item " 34 alucinatória; ( álcool, drogas, cogumelos, ervas, etc., todos estes " 34
alucinógeno; )

kiosko
Kiosko é um edifício OPEN, apenas com telhado, e geralmente é realizado com pequenas colunas metálicas. . . É
construído em uma parte importante de alguma praça/jardim público, de meia altura (meio andar, elevação média, com
pequena escadaria), e geralmente é usado para uma pequena orquestra, conjunto ou músicos para minar o público que
se reúne para ouvir e/ou dançar com essa música. . . Muito típico em pequenas aldeias, onde essa "distração"
geralmente de "fins de semana" (sexta, sábado e/ou domingo) era usada/usada para distrair e entreter os habitantes
com cultura musical. . .

paupérrimas
Pobreza em grau superlativo, extremamente, a mais pobre. . . NÃO SE DIZ "pouco", mas paupermo. . . O plural e o
gênero à palavra são normalmente aplicados ( paupérrimA , paupérrimOS , paupérrimAS ) Alguns sinônimos, palavras
ou expressões semelhantes podem ser pobres no extremo, o mais na pobreza

superpotente
Tem poder muito grande, maior do que o esperado Alguns sinônimos, palavras ou expressões semelhantes podem ser
poderosos exagerados, mais poder do que o esperado, excede o que é especificado em termos de poder

