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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.
FEDE contribuiu para o dicionário com 20017 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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zurrear
ZURREAR: Em Aragão, thrash, tundir.

zurrear
ZURREAR: em Aragão e figurativamente, habitua-se a um para o trabalho.

zurrear
ZURREAR: aperte os Shanks.

zurugua
Zurugua; Nome dado a Río de la Plata, a bela plimaje de um pássaro.

zurupe
ZURUPE: Corretor não registrado.

zurvan
ZURVAN: na mitologia do Irã, Deus primordial do tempo e do destino.

zuya
ZUYA: Município espanhol na província de Álava.

zvyagintsevita
Zvyagintsevita: Liga Natural de paládio e chumbo com impurezas de cobre, o ferro e o níquel e, raramente, de ouro e
platina, que cristaliza no sistema isométrico e hexoctaedrico.

zwetana
Zwetana: Número de asteroide 785, da série. -(Zwetana com Z, letras maiusculas).

zycaíta
Zycaita: Hidratado arseniato de ferro com ânions hidroxila e sulfato de adicionais.

zygophillum
Zygophillum: Um género botânico pertencente à família da família dos zygophyllacae, pos distribuídas, África,
Mediterrâneo, Ásia Central e Austrália.

zywienia
ZYWIENIA: Deusa que, na mitologia eslava, afirmou tudo o que serve para alimentar os homens.

zyzyn
ZYZYN: Cidade da Polônia na província de Lublin.

¿apo
ÑAPO: em CHile, espécie de Narciso com que fará vários tipos de cestas.

¿inga
QUALQUER: Em Cuba e Panamá, excremento humano.

¿ocla
NOCLA: Em Chile, o destino do jogo chamado, "pilluca" e, em Santiago, "pallalla", que consiste em receber os cinco
seixos, com o qual é jogado na parte de trás da mão.

¿uta
NUTA: Sopa de milho.

