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PESQUISA DE INFORMAÇÃO 

OBRAS DE REFERÊNCIA 

(IMPRESSAS, CD OU DVD-ROM) 

1. O QUE É UMA OBRA DE REFERÊNCIA? 

As obras de referência, num ou em mais volumes, podem estar organizadas por ordem alfabética (A-Z), temática (p.e., História, Literatura, Ciências, 

etc.), cronológica (1900-1909). A BE da Escola Secundária de Sampaio disponibiliza uma colecção de obras de referência gerais ou especializadas (impressas, 

CD ou DVD-ROM). Sugerimos também alguns sítios Web que podem ser úteis na tua pesquisa. 

Tipos de obras de referências Conteúdo Exemplos 

Enciclopédias (gerais ou 
especializadas) 

Artigos de síntese (acompanhados 
ou não por imagens) 

 Diciopédia (DVD-ROM) 

 Grande Enciclopédia Portuguesa Brasileira (impressa) 

 Collier’s Encyclopedia (impressa) 

 Enciclopédia pedagógica universal (impressa) 

 Sabatina (impressa) 

 Mediateca do século XX (impressa e em CD-ROM) 

 Enciclopédia Universal da História (CD-ROM) 

  http://www.universal.pt/ 

 https://www.infopedia.pt/ 

 http://plato.stanford.edu/contents.html (Filosofia) 

 http://www.hyperhistory.com/online_n2/History_n2/a.html 
(História) 

 http://www.math-atlas.org/ (Matemática) 

 http://www.britannica.com/ 

 http://www.encyclopedia.com/ 

 http://www.healthcentral.com/ (Saúde e Medicina) 

 http://www.larousse.fr/encyclopedie 

 http://www.cosmovisions.com/pagespratiques.php 

http://www.universal.pt/
http://plato.stanford.edu/contents.html
http://www.hyperhistory.com/online_n2/History_n2/a.html
http://www.britannica.com/
http://www.encyclopedia.com/
http://www.larousse.fr/encyclopedie
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Dicionários (gerais e especializados, 
unilingues e bilingues) 

Definição de termos  Dicionário de Português-Inglês 

 Dictionary of Contemporary English 

 Dicionário breve de Os Lusíadas 

 Dictionnaire du français argotique et populaire 

 Dicionário de música 

 http://www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx 

 http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php 

  

Atlas Mapas geográficos e temáticos  Atlas Universal Multimédia (CD-ROM)                                         

 Atlas Histórico 

 Atlas Geográfico 

 Atlas básico de astronomia 

 http://www1.ci.uc.pt/iguc/did_planets.htm (Sistema Solar) 
 

 

As obras de referência, salvo em casos devidamente justificados, só podem ser consultadas localmente (etiqueta vermelha). As enciclopédias, 

dicionários e atlas de carácter geral estão arrumados numa estante própria (classe 0 da CDU) e a cota é 030. As enciclopédias, dicionários e atlas 

especializados, regra geral, encontram-se na estante correspondente à área do saber (História, Literatura, Arte, etc.).  

Se tiveres dúvidas, pede ajuda à equipa da BE. 

 

 

 

 

 

http://www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php
http://www1.ci.uc.pt/iguc/did_planets.htm
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Procuras informação sobre um tema, uma personalidade, uma organização/instituição para iniciar ou continuar o teu 
trabalho de pesquisa? 
Consulta as obras de referência disponíveis (impressas, CD ou DVD-ROM, sítios Web) 
Apresentamos alguns exemplos que te podem orientar/ajudar a encontrar respostas (numa pesquisa, convém consultar 
várias fontes de informação e confrontar diversos pontos de vista): 

 

Procuro… 

Encontro a resposta… 

numa obra de referência (impressa, CD ou DVD-ROM) 

 
 

A definição do meu tema 

…a significação da palavra “conífera” 

 

 

 

 

 

 

Dicionário geral 
 Dicionário da Língua Portuguesa 

 Dicionário Universal da Língua Portuguesa (Cd-Rom) 

 http://www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx 
Dicionário especializado 

 Dicionário escolar de Ciências Naturais 

 Dicionário escolar da natureza 
Enciclopédias 

 http://www.infopedia.pt/ 
Atlas 

 Atlas básico de botânica 

 

 

http://www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx
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Uma perspectiva geral do meu tema 

… um resumo sobre barroco (época literária e artística) 

Enciclopédia geral 
 Diciopédia (DVD-ROM) 

 http://www.larousse.fr/ 

Dicionário especializado 
 Dicionário de Literatura Portuguesa, Brasileira, Galega e Estilística 

Literária 
 

Uma perspectiva histórica do meu tema 

…as origens do telescópio 

Enciclopédia geral 
 Diciopédia (DVD-ROM) 

 http://www.larousse.fr/ 

Atlas 
 Atlas básico de astronomia 

 

Informação sobre uma personagem histórica ou célebre 

…Fernando Pessoa 

Enciclopédia geral 
 Diciopédia (DVD-ROM) 

“Enciclopédia” especializada 

 http://multipessoa.net/ 

Dicionário especializado 

 Dicionário de Fernando Pessoa e do Modernismo português 

Informação sobre uma personagem fictícia 

…Astérix 

Enciclopédia geral 
 http://www.larousse.fr/ 

 pt.wikipedia.org/wiki/Asterix 

“Enciclopédia” especializada 

 http://www.asterix.com/index.html.fr 

http://www.larousse.fr/
http://www.larousse.fr/
http://multipessoa.net/
http://www.larousse.fr/
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Um resumo de uma obra literária 

…Os Maias 

Enciclopédia geral 
 http://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Maias 

 Diciopédia (DVD-ROM) 

“Enciclopédia” especializada 

 História Universal da Literatura Portuguesa (CD-ROM) 

 História da Literatura Portuguesa (impressa e em CD-ROM) 

 Vida e Obra de Eça de Queirós-trajectos, discursos, imagens 
(CD-ROM) 

Dicionário especializado 
 Dicionário de Eça de Queiroz 

 Dicionário de Literatura Portuguesa, Brasileira, Galega e 
Estilística Literária 

Informação sobre as actividades de uma organização  

… Unesco (Património mundial da Humanidade) 

Enciclopédia geral 
 http://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Maias 

 Diciopédia (DVD-ROM) 

“Enciclopédia” especializada 

 Património da Humanidade (impressa e em VHS) 

 http://whc.unesco.org/en/35/ 

 

Este documento foi elaborado a partir do sítio Chercher pour trouver : L'espace des élèves, acessível em  
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/bibliogr.htm#thibod  - Page mise à jour le 28 janvier 2009 

(Tradução e adaptação de Idalina Costa – Escola Secundária de Sampaio) 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Maias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Maias
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/bibliogr.htm#thibod

