
Tipos de Dicionário: 

    Existem diferentes tipos de dicionário: 

 Dicionários unilingues: descrevem o léxico de 
uma única língua; 

 

 Dicionários bilingues: apresenta o equivalente 
das palavras de uma língua numa outra língua; 
 

 Dicionários multilingues: apresentam para 
cada palavra, as palavras equivalentes em várias 
línguas;  
 

 Dicionários de sinónimos e antónimos: tal 
como o nome indica, fornecem sinónimos, 
antónimos das palavras; 
 

 Dicionários de termos técnicos e científicos: 
explicam o significado de termos relacionados 
com múltiplas áreas do saber; 
 

 Dicionários de verbos: apresentam a 
conjugação dos verbos e outras considerações; 
 

 Dicionários etimológicos: explicam a origem 
das palavras; 
 

 Dicionários biográficos: apresentam a biografia 
de personalidades; 
 

 Dicionários enciclopédicos: dicionário de 
Literatura, de História; de Economia, de 
Mitologia… 
 

 Dicionários online. 
 
 

 

O QUE PODES FAZER NA B.E. …. 

 Pesquisar em livros, CD, DVD, Internet, 

Dossiês Temáticos… 

 Ler, ver filmes, jogar xadrez ou outros 

jogos… 

 Requisitar livros 

 Trabalhar individualmente ou em grupo 

 Utilizar computador para produção de 

trabalhos… 

 Estudar, fazer trabalhos de casa… 

 Contar com o apoio na procura e pesquisa 

de documentos e Internet… 

 Participar em projetos, exposições e 

atividades de dinamização … 
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COMO CONSULTAR UM DICIONÁRIO… 

      Certamente que já te aconteceu, quando 
estudas, surgir uma palavra que desconheces o 
seu significado, por isso é importante teres 
sempre que possível um dicionário à mão, para 
que possas consultá-lo e compreender o que 
estás a ler. 
 

      Como o dicionário está organizado por ordem 
alfabética, é importante conheceres bem o 
alfabeto. NÃO TE ESQUEÇAS QUE AGORA DEVES 

CONTAR COM AS LETRAS: K, W, Y. 
     

   PASSOS A SEGUIR: 
 

1º- Começa por procurar a primeira letra da 
palavra que desconheces o significado; depois de 
a encontrares, procura as três primeiras letras 
dessa palavra. (Em alguns dicionários encontras a 
palavra de entrada ou palavra-guia antes de 
chegares ao local exato da palavra que 
pretendes). 
 

2º Quando encontrares a palavra, se ela tiver 
várias classes e subclasses, vê como é que ela se 
classifica no texto. 
 

3º Lê de novo a frase do texto onde está a tal 
palavra. De seguida, vê que sinónimos surgem no 
dicionário. Qual te parece que faz mais sentido na 
frase?  
 

4º Substitui a palavra do texto por esse sinónimo. 
Lê a frase. Faz sentido? Escolheste bem. Não faz 
sentido? Tenta outro sinónimo (e assim 
sucessivamente). 

 

Saber utilizar o Dicionário 
 
É necessário que conheças algumas regras 

de utilização do dicionário. 

 

 

ATENÇÃO ÀS ABREVIATURAS 

   Para nos ajudar na escolha dos significados 

adequados a cada frase, os dicionários possuem 

uma LISTA DE ABREVIATURAS que indicam as 

diferentes classes das palavras. (Nota: Alguns 

dicionários não estão atualizados, relativamente ao 

acordo ortográfico e à nova classificação de 

palavras). 

 

Assim, por exemplo: 
 

n.m. OU s.m.– abreviatura de NOME MASCULINO; 
v. – abreviatura de VERBO; 
adj. – abreviatura de ADJETIVO; 
adv. – abreviatura de ADVÉRBIO; 
det. –  abreviatura de DETERMINANTE; 
art. def. –  abreviatura de ARTIGO DEFINIDO 
art. indef. – abreviatura de ARTIGO INDEFINIDO; 
pron. –  abreviatura de PRONOME; 
quant. –  abreviatura de QUANTIFICADOR; 
prep. –  abreviatura de PREPOSIÇÃO; 
conj. –  abreviatura de CONJUNÇÃO; 
loc. – abreviatura de LOCUÇÃO; 
interj. –  abreviatura de INTERJEIÇÃO; 
sing. – abreviatura de SINGULAR; 
pl. –  abreviatura de PLURAL; 
Lat. -  abreviatura de LATIM. 

Os nomes e os adjetivos (variáveis 

em género, número e grau) aparecem 

sempre no MASCULINO, no SINGULAR e 

no GRAU NORMAL. 

Os verbos são sempre apresentados 

no INFINITIVO. 

Assim, por exemplo, é inútil procurares 

a forma verbal comeu, porque os 

verbos só aparecem no infinitivo (neste 

caso é: COMER). 



 


