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INTRODUÇÃO
amppt.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 12 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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devo
Devo: Grupo musical americano da década dos anos 70, com temas de ficção científica, sátira e humor surreal.

ditirambo
Ditirambo: louvor. composição poética.

futo
Futo: Jesus é a medida de comprimento igual a um pé humano. igual a 30. 48 centímetros.

geno
Geno: que produz: isso vem, vem, ele deriva.

humida
úmido. notarás: diz o que é um pouco molhado, aplicar-se ao clima úmido.

iridio
Irídio: símbolo e o elemento químico de número atômico 77 ir. Platina.

milito
Milito: quem é ativo na milícia.

nian
Nian: Mitologia chinesa, é um animal que vivia no fundo do mar e saiu do seu esconderijo cedo na Primavera para
atacar especialmente as crianças.

popolo
POPOLO. POPOLO: POPULUS. POPULAÇÃO. ALDEIA. SIMULTANEIDADE. PARENTES.

tero
Tero: teruteru: limícolas da família dos charadriidae, combinado com plumagem branca preta e iridescente.

ursino
Ursino. Ursina: vienal planta conhecida como pele de urso ou espondilio, nativa da Europa.

vasta
vasto: vasta: isto é de grande extensão. grande, larga, espaçosa, extensa.

