
Como vês, não é nada difícil 

consultar uma enciclopédia. 

Apenas é preciso um pouco de 

treino! 

Vamos a isso? 

COMO CONSULTAR 

UMA ENCICLOPÉDIA 

Como repara, encontra diversas 

abreviaturas, as quais também se 

encontram desenvolvidas no vol. 1. 

 

Alguns repetem-se em todos os 

dicionários e enciclopédias, de forma 

universalizada. Os mais comuns são: 

adj. adjectivo 

adv. advérbio; adverbial 

conj. conjunção; conjuncional 

def. definido 

dem. demonstrativo 

f. feminino 

interj. interjeição 

loc. locução 

m. masculino 

pl. plural 

pess. pessoal 

pref. prefixo 

prep. preposição 

pron. pronome; pronominal 

s. substantivo 

sing. singular 

v. verbo 

 

 

Outros aspectos importantes: 

 

Consultas sobre personalidades: surge 

primeiro o  apelido e só depois o  nome 

próprio; 

 

Os verbos  surgem no infinitivo; 

 

As palavras com vários graus e 

números estão apresentadas no grau 

masculino e no singular 

 

 

 



Uma enciclopédia corresponde   a um vasto 

conjunto de 

conhecimentos.  

Trata-se, 

geralmente, de uma 

obra volumosa, 

muitas vezes com 

numerosos  

volumes. 

Uma enciclopédia pode ser geral, 

pretendendo abranger múltiplos assuntos, ou 

Exemplo 

Tomemos como exemplo uma enciclopédia 

existente na Escola: a Larousse. Enciclopédia 

Moderna, Lisboa, Círculo de Leitores, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos consultar o que aí se encontra sobre 

TORRES VEDRAS 

Pela ordem alfabética, temos de pesquisar no 

eu vol. 18, cuja primeira palavra é 

«Tomentoso»  e a última é «Zyklon».  

  

Existindo várias palavras ou nomes «Torres», 

tem de continuar a seguir a ordem alfabética 

até chegar a Torres Vedras. 

 

Verifica agora que existem diversas 

referências a Torres Vedras: 

• uma referência geral - «Torres Vedras»; 

• A  indicação das Cortes aqui realizadas—

«Torres Vedras (Cortes de); 

• As Linhas de Torres Vedras—«Torres 

Vedras (linhas de). 

Terá, portanto, de determinar o assunto que 

mais lhe interessa. 

 

Repare que, no caso específico desta 

Enciclopédia, encontra alguns artigos 

assinalados com um  

indicando que se trata de um 

desenvolvimento do  artigo.  

Este aspeto é verificado na introdução, no 

volume 1. 

Como verifica, alfabeticamente  a palavra Torres 

encontra-se entre estas duas 

 

Tem também em atenção que, ao pretender 

pesquisar sobre uma personalidade, 

Tem também em atenção que, ao pretender 

pesquisar sobre uma personalidade, 

Como verifica, alfabeticamente  a 

palavra Torres encontra-se entre 

estas duas 

E 


