
Como usar o dicionário

Para uma correcta utilização do dicionário, convém que domines a ordem alfabética, o
significado das abreviaturas nele utilizadas e a forma como a informação está estruturada.
  Cada página do dicionário tem, na parte superior, duas palavras ou apenas parte delas: a da
esquerda é ou inicia a primeira palavra; a da direita é ou inicia a última.      

  Por exemplo: "destruído - desvairar" estão na mesma página do dicionário. Se procurares a
palavra "desunião", sabes que está nessa página.
  
  Observação: há dicionários que só têm uma palavra em cada página.
  
  Outro exemplo: "isc - ism" - a primeira palavra dessa página começa por "isc" (isca), a última
começa por "ism" (ismaelita".   

  

  Tipos de dicionários e suas funções
    
  Há vários tipos de dicionários com características e funções diferentes:   

  

  Dicionários de língua, unilingues   

    

  
  Dizem respeito a uma só língua e dão informação sobre ortografia, significado das
palavras, as várias acepções que elas podem ter, o género gramatical e por vezes a sua
pronúncia e etimologia. Alguns dicionários indicam também a palavra formal, coloquial,
arcaica ou calão e ainda o uso dessa palavra em expressões feitas.    

    

  Num dicionário procura-se o significado de uma palavra. Como uma palavra pode ter vários
significados, é importante saber adequar o significado da palavra ao contexto em que está a
ser utilizada.    
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  Ex:     jogar uma partida de xadrez
            preparar a partida para uma viagem
            pregar uma partida a alguém
            a minha caneta está partida   

  

  Dicionários bilingues
  Ex: Português-Inglês, Português-Francês, entre outros. Este tipo de dicionário apresenta o
significado das palavras de uma língua numa outra.    

  

  Dicionários multilingues
  Apresentam, para cada palavra, as palavras equivalentes em diferentes línguas e as
respectivas pronúncias:
  Ex:  cão  (s.m) , dog [dòg],  Hund [hunt], cane [kàne].   

  

  Dicionários de termos científicos e técnicos
  Explicam o significado de diferentes termos no seu domínio específico (Música, Informática,
Literatura, etc.)    

  

  Dicionários de sinónimos, antónimos e de homónimos
  São muito úteis para o estudo de qualquer língua.   

  

  Dicionários de expressões correntes, de expressões populares, de calão e de gíria e
dicionários de provérbios    
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  Dicionários de verbos
  São os únicos dicionários onde podes encontrar os verbos conjugados, uma vez que nos
outros dicionários aparecem apenas no infinitivo.    

  

     

  

  Dicionários etimológicos
  Apresentam informações sobre a origem das palavras e evolução das palavras até à forma
actual.    

  

     

  

     

  

  Dicionários de símbolos
  Permitem-nos conhecer o sentido de algumas palavras quando estas são utilizadas em obras
literárias, atendendo ao contexto da obra.    

  

     

  

     

  

  Dicionários biográficos de autores
  Contêm, por ordem alfabética dos apelidos, as biografias de autores (escritores, historiadores,
políticos, filósofos, artistas, etc.).    
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  Dicionários temáticos
  Dizem respeito a uma área do conhecimento: Literatura, História, Economia, Filosofia,
Psicologia, Sociologia, Medicina, Matemática, Música, Pintura, etc.    

  

  Exemplificando: num dicionário de Literatura podes encontrar artigos sobre a vida e a obra
de escritores, sobre obras ou movimentos literários, sobre géneros literários, recursos
estilísticos, etc. Os autores devem sempre ser procurados a partir do último apelido.
  Num dicionário de História podes encontrar artigos sobre acontecimentos políticos e pessoas
que neles se envolveram, sobre movimentos culturais, ideológicos, religiosos, sobre termos de
Arqueologia ou Paleontologia, etc.
  Num dicionário de Economia encontras temas relacionados com a história económica, direito
comercial, técnicas estatísticas, informações sobre investimentos, taxas de juros, cheques,
política orçamental, etc.    

  

     

  

  Dicionários em CD-Rom ou em DVD-Rom e online   

  

     

  

  Além dos dicionários em suporte papel, há uma grande variedade de dicionários em formato
digital offline e online, a consultar com equipamento informático adequado e com ligação à
Internet, no caso dos dicionários online. Estes dicionários têm a
vantagem de estarem sempre actualizados.
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