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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.
Max Herlitz Herrera contribuiu para o dicionário com 13 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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antigente
antigente é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Atingente" no sentido de:<br>É uma relação entre uma
coisa e outra. Ligação, conexão.

antropormorfa
antropormorfa é escrito incorretamente e deve ser escrito como "antropomórfica", sendo o seu significado:<br>É algo
em sua aparência, quando em forma, similar ou semelhança com seres humanos. Se trata de antropo: 40 homens; s )
ser humano. Metamorfose: formulário

canejo
É uma interjeição que significa visitar o inferno, demônios, Uau.

el sofraganos
Do espanhol antigo, significa dependente, subordinado.

el sofraganos
Pessoa ou grupo que está sob tutela ou recebe ordens de um superior.

excentar
excentar é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Isento", sendo o seu significado:<br>Grátis um encargo,
obrigação, culpa ou compromisso. Lançar algo prejudicial ou irritante.

geopona
Geopona é o bem versado em geoponia. Geoponia, palavra composta de origem grega, significa, literalmente, "
Trabalha em terra ".

geotermica
Um conceito que está relacionado com a energia geotérmica, que é o conjunto de fenômenos térmicos que tomam
lugar ou são originados no interior da terra.

panaca
Panaca ou Panaka, é uma célula social formada por todos os descendentes de famílias de um monarca, excluindo o
herdeiro mais velho do controlo remoto.

potismo
É uma atitude perante a vida.

potismo
Beba em abundância, principalmente os espíritos.

queromania
Alegria.exageradamente exultante em excesso.

quimbar
Quimbar ea fazer amor, fornicam, relações sexuais.

