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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.
Lucía Flores contribuiu para o dicionário com 5 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
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antiaforodisiaca
Antiaforodisiaca, é a palavra errada. É o primeiro "ou" mais. A palavra correta é "Antiafrodisíaca", em oposição a
"afrodisíaco", como seu antônimo. Afrodisíacas: diz-se de uma substância que excita a sexualidade da pessoa. Na sua
expressão original seria masculina: "Afrodisíacas", que todos os elemento, comida, bebida ou aroma, que produz uma
sensação que faz a atividade sexual.

beffo
"Beffo" é uma expressão inexistente em espanhol. Parece ser uma alteração da palavra corretamente escrita: "belfo".
Belfo é o lábio inferior do cavalo, que tem mais volumoso do que o superior. Diz-se também da pessoa que tem esse
defeito, ou seja, cujo lábio inferior é maior do que o superior.

conjuciones copulativas
"Conjunto de coordenação" chama-se letra ou palavra que conecta duas expressões diferentes, ou completar frases,
mas que são reforçadas, ambos na expressão para ser Unidos. Em espanhol há quatro: "e"; "e"; "ni"; "isso".

goma arabiga
Goma-arábica é uma substância pastosa muito adesiva, usada como adesivo em muitas tarefas. Originalmente era
uma mistura de resinas de plantas e arbustos que crescem nos territórios árabe, onde seu nome se origina.

síndrome de la abeja
Diz que é a pessoa que se move sem parar, girando sobre si mesma, fingindo diligência, com preocupação, através da
realização de atos e move-se continuamente e nervosa, mas de baixa eficácia. Esta síndrome é classificado como um
traço típico de desequilíbrio, geralmente transitório, que mostra um alto grau de incompetência da pessoa para a
atividade eficaz e frutífera.

