
 
 
Dicas sobre pesquisa 
 
 
Os documentos (livros, áudio, vídeo, mapas, etc.) existentes em cada 
escola são localizados pela respectiva COTA que é a indicação do 
local (prateleira, estante, nº sequencial...) onde eles se encontram. 
 
Para obter essa informação, bastará clicar na SIGLA de cada escola. 
Essas siglas encontram-se discriminadas na ligação ao lado. 
 
- Além da sigla, podes fazer pesquisas simples ou combinadas por 
Autor, Título, Assunto, Palavra, Tipo de documento, etc..  
 
Se pretenderes conhecer apenas os documentos da tua escola terás 
de fazer uma pesquisa combinada desta forma: sigla da escola + 
expressão de pesquisa (autor, titulo, assunto, etc.). O operador 
lógico (OU, E, NÃO) que deves seleccionar na caixinha junta deverá 
ser o E. (V. Pesquisa Orientada). 
 
- Na pesquisa por AUTOR, deves escrever o nome sempre na forma 
invertida. Ex: andresen, sophia de mello breyner. 
 
- Na pesquisa por TÍTULO, deves escrevê-lo sempre com exactidão, a 
partir do início.  
 
- Na pesquisa por PALAVRA, deves escrever apenas UMA de cada 
vez. Ou, então, várias palavras isoladas separadas pelos operadores 
lógicos  em inglês. Ex: água or poluição  

água and poluição 
 

O operador or soma a pesquisa por água com a pesquisa por poluição  
O operador and fornece apenas informação dos documentos em que se 
encontre ao mesmo temo essas duas palavras  

 
- Na pesquisa por ASSUNTO, podes escrever uma palavra ou uma 
expressão. Eis três formas diferentes: poluição da água, água, poluição--
água.  
 
Se tiveres dúvidas, podes sempre recorrer ao LÉXICO na opção de 
pesquisa por TERMOS ou à Terminologia de Indexação Escolar.  
 
Podes ainda COMBINAR, na mesma sessão de pesquisa, todas as 
referidas, usando os operadores lógicos E ou OU.  
 



Lembra-te que o E SUBTRAI e o OU SOMA toda a informação. Exemplo: a  
expressão de pesquisa água E poluição fornece APENAS os documentos 
em que aparecem, ao mesmo tempo, os dois termos de pesquisa; a 

expressão de pesquisa água OU poluição fornece TODA a informação 
sobre água mais a resultante sobre poluição.  

 
- Podes ainda guardar no teu computador os resultados das tuas 
pesquisas num ficheiro de texto que poderás imprimir e depois 
utilizar na visita à tua biblioteca. 
 


