
Workshop: 
como pesquisar em corpora 



O que é um corpus? 
 
        Um corpus (corpora no plural) é uma 

coleção de textos em formato 
eletrónico: 
 ■ compi lada segundo objetivos 
específicos,  
 ■ considerada representativa de uma 
língua ou parte dela; 
 ■ destinada à pesquisa (Sinclair, 2004). 

 



Corpora orais 

•  Apresentam-se tipicamente num formato eletrónico. Estes textos não são 
para serem lidos de forma sequencial, como um livro, mas para serem 
interrogados.  

•  Alguns corpora estão disponíveis num formato áudio (com transcrição) e/
ou vídeo. 

 
 Centres de Ressource pour la Description de l’Oral (CRDO – 
http://crdo.risc.cnrs.fr/exist/crdo/crn.htm)  
 C o r p u s d e F r a n ç a i s P a r l é P a r i s i e n ( C F P P 2 0 0 0 – 
http://ed268.univ-paris3.fr/syled/ressources/Corpus-Parole-Paris-PIII/
Corpus.html),  
 Phonologie du Français Contemporain (PFC – http://www.projet-pfc.net/),  
 Corpus de Langue Parlée en Interaction (CLAPI – http://clapi.univ-lyon2.fr/) 
 Projet nancéien TCOF (l’ATILF) (http://www.cnrtl.fr/corpus/tcof/).  

 



Phonologie du Français Contemporain (PFC – 
http://www.projet-pfc.net/) 



Phonologie du Français Contemporain 



Phonologie du Français Contemporain 



Phonologie du Français Contemporain 



http://corpusdelaparole.in2p3.fr/ 



CORPUS DE LA PAROLE: INTERFACE DE 
PESQUISA 



CORPUS DE LA PAROLE: ACESSO ÀS 
GRAVAÇÕES E TRANSCRIÇÕES 



CORPUS DE LA PAROLE: METADADOS 



CORPUS 
MONOLINGUES 

 CORPUS BI- (ou MULTILINGUES) 

COMPARÁVEIS PARALELOS 
MONO OU 

BIDIRECCIONAIS 

Uma obra ou várias na 
mesma língua 

originais em duas ou 
mais línguas dentro de 
um mesmo domínio, 
tipologia textual 
semelhante, datas 
próximas etc. 

originais e respetivas 
traduções em uma ou 
mais línguas 

CETEMPúblico: 
190 milhões de 
palavras extraídas do 
diário PÚBLICO 

Scientext 
Textos c ien t í f i cos /
a c d é m i c o s 
originalmente escritos 
em f rancês e em 
inglês. 
Projeto COMET: 
CorTec   
Textos técnicos e/ou 
c i e n t í f i c o s 
originalmente escritos 
e m  p o r t u g u ê s 
brasileiro e em inglês. 

Compara 
Opus 
Per-Fide 

TIPLOGIA DOS CORPORA 



■ Estado da língua:  
 
sincrónico  
ou  
diacrónico (Corpus do Português) 

 
■ Objetivo:  
 
 Corpus de referência  
 
Corpus de Referência do Português Contemporâneo CRPC; 
Corpus de Referência del Español Actual CREA) 
 
 Para fins específicos  
 
 Scientext 
                      
  
                      



http://scientext.msh-alpes.fr/scientext-site/spip.php?
article9 



SCIENTEXT FR-EN 



SCIENTEXT: CONCORDÂNCIA DE SE VOIR V 



SCIENTEXT: CONCORDÂNCIA DE V + HYPOTHÈSE 



 

■ Objetivo:  
  
CORPORA & TADUÇÃO: 
      - ENSINO, TEORIA E PRÁTICA DE 

TRADUÇÃO:  
Recolha de dados de PLE;  
 
Corpus  Multilingue de Aprendizes 

(CoMAprend) (de, es, fr, it, it)) 
  

                      



Corpus  Multilingue de Aprendizes (CoMAprend) 



 

■ Objetivo:  
  
Corpora de aprendizagem: 
      - de línguas:  
 

Projeto COMET: CorTrad;  
 
Projeto Mellange 

  
                      



PROJETO COMET 
CORPUS MULTILINGUE DE ENSINO E TRADUÇÃO 

(CORPUS DE TRADUÇÃO: CorTrad ) 
 



PROJETO COMET 
Corpus de tradução (multiversão português-inglês): CorTrad 

(http://www.fflch.usp.br/dlm/comet/consulta_cortrad.html) 
 



Casos em que natural em português não é 
traduzido por natural em inglês  

  natural vs !natural 
 



        



MeLLANGE Learner Translator Corpus (LTC)  
http://mellange.eila.jussieu.fr/index.fr.shtml 



Tipologia de erros 
http://corpus.leeds.ac.uk/mellange/images/

mellange_error_typology_en.jpg 



 
Mellange query interface 

http://corpus.leeds.ac.uk/mellange/mellange_query_interface.html 
 



Mellange query interface 

• Tipologia de erros: http://corpus.leeds.ac.uk/mellange/images/
mellange_error_typology_en.jpg 





Texto original 



Tradução 1 



Tradução 2 



Tradução 3 







Primeiro nível de anotação:  
Formatação: paragráfos, secções, títulos, etc. 
Metadados: data de publicação, autor, tipo de 

texto, registro, etc. (ex. Compara) 
Anotação de carácter propriamente 

linguístico: 
Etiquetação morfossintática (tagging)  
Lematização  
Anotação prosódica dos corpora orais 

transcritos (CINTIL) 

 Nota: Mesmo se os corpora não anotados constituem recursos 
interessantes, a presença de anotações torna-os mais úteis para a 
pesquisa linguística.  



Para que servem os 
corpora? 
 ■ por um lado por motivos de eficácia técnica: 
podemos armazenar e distribuir volumes de dados 
consideráveis que podemos analisar rapidamente  
(interrogar os corpus, construir listas de frequência ou 
de co-ocorrências) 
  ■ por outro lado, porque constituem um recurso 
interessante que complementa a pesquisa realizada a 
partir de  dicionários, de glossários ou mesmo na 
Internet.   

Alguns exemplos típicos de utilização de corpora: 
■ Em linguística, para estudar a competência ou a 

performance linguística baseando-se em dados 
autênticos. Para o estudo do vocabulário, da 
gramática ou, nos estudos diacrónicos, para 
observar a evolução da língua ou do sentido das 
palavras.  



■ Em linguística informática (Tratamento 
automático da linguagem natural: TALN), para 
treinar e testar ferramentas de análise textual 
ou construir ontologias, dicionários para 
domínios específicos. 

■ Em Linguística Aplicada: na aprendizagem e 
ensino de uma língua materna ou estrangeira 
para que se possa emitir hipóteses e testá-las 
em vez de criar exemplos. 



Linguateca http:/
www.linguateca.pt/  

(centro de recursos para o processamento  
computacional da língua portuguesa) 

 

Corpus CETEMPúblico 
‘interface de pesquisa’: 

http://www.linguateca.pt/ACDC/  
 CONCORDÂNCIA: formato para visualização de resultados que 

apresenta todas as ocorrências de uma determinada 
pesquisa em contexto. 

 

 
 



               
 
 
                     Pesquisa de padrões regulares  
 
 –    
–    

 É possível fazer pesquisas no corpus através da utilização de 
expressões regulares, desde que colocadas entre aspas.  

 
•  Alternância  

–  Pesquisas alternativas são marcadas com uma barra vertical |  
•  “gostaria|gostava" dá como resultado todas as 

ocorrências de gostaria e todas as ocorrências de 
gostava  

 
•  Conjuntos de caracteres  

–  Um conjunto de caracteres entre parênteses rectos dá como 
resultado ocorrências de qualquer um desses caracteres:  

•  “ministr[ao]" dá como resultado ocorrências de ministro 
e de ministra  

 



              
 
                      
                             Pesquisa de padrões regulares  
 
 

 É possível fazer pesquisas no corpus através da utilização de 
expressões regulares, desde que colocadas entre aspas.  

 
•  Opcionalidade  

–  O "?" (ponto de interrogação) permite assinalar a 
opcionalidade de qualquer carácter ou expressão que o 
precede:  

•  "gatos?" dá como resultado gato e gatos.  

•  Ponto  
–  O "." (ponto final) equivale a qualquer ocorrência de um só 

carácter (letra,dígito ou símbolo):  
•  "pens.“ irá dar como resultado ocorrências de penso, 

pensa, pense, etc.  



              
 
                      
                             Pesquisa de padrões regulares  
 
 

 Iteração 
 

Há três formas diferentes de expressar a iteração: 
–  O operador * (asterisco) faz com que o carácter ou expressão 

que o precede seja realizado zero ou mais vezes:  
•  “euro.*" dá como resultado qualquer palavra que 

começa por euro, incluindo a própria forma euro  
•  ".*euro.*" dá como resultado qualquer palavra que 

contém a sequência euro  
 

–  O operador + (mais) é semelhante, mas requer que haja pelo 
menos uma ocorrência do carácter ou expressão que o 
precede: 

•  “neuro.+" dá como resultado qualquer palavra que 
começa por neuro mas excluindo neuro  

 

 



              
 
                      
                             Pesquisa de padrões regulares  
 
 

 Iteração  
–  Finalmente, {l,n} permite que o número de iterações esteja limitado por 

um valor mínimo (l) e um valor máximo (n).  
•  "psi.{2,8}" dá como resultado palavras que começam por psi e 

que têm entre 2 e 8 caracteres adicionais   
 

 Agrupamento  
–  Os parêntesis são usados para agrupar expressões. Os 

operadores descritos acima podem assim aplicar-se ao conjunto 
da expressão entre parêntesis como se fosse um único carácter:  

 
•  "lind(íssim)?o“ dá como resultado lindo e lindíssimo (i.e. a 

sequência íssimo a seguir ao d é opcional)  

•  "ga(to)*" equivale a ga, gato, gatoto, gatototo, etc. (i.e. to pode 

ocorrer zero ou mais vezes)  



                       Pesquisar informação linguística 
 
 –    

–    

 Pesquisa simples:  
 Ao pesquisar tradução, obtêm-se ocorrências de tradução  
 A pesquisa apenas dá como resultado formas exactamente iguais à 
pesquisada.  
 Esta palavra isolada pode ser pesquisada através do atributo word: 
 [word=“tradução”]  
 Procura formas com a forma ortográfica tradução. Os resultados são 
idênticos aos da pesquisa simples por tradução.  

 
•  A opção por este tipo de pesquisa pode ser útil quando se combina word 

com outros atributos (ver exemplos abaixo) 
  
 Pesquisa de uma sequência de palavras: 

       “tradução” “literal” dá como resultado ocorrências de tradução literal 



             Pesquisar informação linguística 
 
 –    

–    

  

 Pos: Categorias morfossintácticas 
 
•  A pesquisa de uma palavra com determinada categoria 

morfossintáctica é feita através do atributo pos (part-of-
speech): 

•  [pos=“N”] encontra formas com a etiqueta POS + nome 
comum  

•  [word=".*fobia" & pos="N"] devolve formas que são nomes 
comuns e que contêm a sequência fobia  

•  [word=“saia" & pos="N"] devolve formas que correspondem ao 
nome comum saia (e não ao verbo saia: [word=“saia" & 
pos=“V"] ) 

•  [word="situação"] [pos="ADJ"] devolve formas que 
correspondem à palavra situação seguida de adjetivos  

 

   
 



                Pesquisar informação linguística 
 
 –    

–    

 Lema: forma base 
 Para pesquisar palavras pelo seu lema (sua forma base), 
deve usar-se o atributo lema: 
 
 [lema=traduzir]  
 pesquisa formas que têm traduzir como lema, tais como 
traduz, traduziu, traduzido ou traduziram, etc. 

  
[lema="pôr\+se"][word="a"]@[pos="V.*"] 
(põem-se a bailar, pôs-se a gritar , puseram-se a contar , 
põem-se a chorar, põe-se a rosnar, pôs-se a andar , …) 

 
  

  



                                              Pesquisar informação linguística  

 
 –    

–    

 FLEXÃO VERBAL 
 Para pesquisar formas de acordo com os seus traços de flexão verbal, 
devem usar-se os atributos temcagr e pessnum (pessoa e número): 

 
 [lema="ter" & temcagr="PS_IND" & pessnum="1P"] 
pesquisa todas as formas de primeira pessoa plural do lema ter no 
Presente do Indicativo  

 
 FLEXÃO NOMINAL  
 Os atributos género e número têm, respectivamente, os valores F 
(feminino) ou M (masculino), e os valores S (singular) ou P (plural). 
Estes valores permitem pesquisar ocorrências com valores de flexão 
específicos: 

 
 Nomes no feminino: [pos="N.*" & gen="F"] 
 Adjetivos no feminino plural: [pos="ADJ" & pessnum="P" & gen="F"] 
  
  



                                     Flexão nominal 
 
 –    

–    

 Alguns tokens possuem anotação de grau, acessível através 
do atributo temcagr:  

 
 [pos="N.*" & temcagr="DIM"] pesquisa todas os nomes 
com o grau diminutivo (bolsinho) 

 
 deriv - [deriv="DER.*"] (palavras derivadas por sufixação 
ou prefixação) 
 [pos="N.*" & deriv="DER.*"]  (queijinho, filinha, estalinismo, 
churrasquinho, fidelização, branqueamento, fotogaleria, moedita, 
antiterror, inconsolo, buzinadelas, autojulgamento, multipontos, 
…) 

  
  



                                     Flexão nominal 
 
 –    

–    

 Alguns tokens possuem anotação de grau, acessível através 
do atributo temcagr:  

 
 [pos=“N.*" & temcagr="DIM"] pesquisa todas os nomes 
com o grau diminutivo (bolsinho) 
  
 deriv - [deriv="DER.*"] (palavras derivadas por sufixação 
ou prefixação) 
 [pos="N.*" & deriv="DER.*"]  (queijinho, filinha, estalinismo, 
churrasquinho, fidelização, branqueamento, fotogaleria, moedita, 
antiterror, inconsolo, buzinadelas, autojulgamento, multipontos, …) 

  
  



                                     Pesquisa avançada 
 
 –    

–    

•  Através da combinação das diferentes opções de pesquisa 
descritas acima, é possível construir pesquisas avançadas como 
as que são de seguida exemplificadas: 
  
 [word="casa"] [pos="ADJ"] pesquisa ocorrências da forma casa 
seguida de adjectivo (casa típica/própria/comercial/senhorial/
burguesa/romana/londrina        /nipónica/mortuária/rural/portuguesa/
agrícola/térrea/mãe/real/, …) 

 
 [lema="tomar"] [pos="N"] pesquisa ocorrências do lema tomar 
seguido de nome (tomar conta, conhecimento, consciência, parte, 
partido, posse, posição, nota, medidas, decisões, contacto, …) 

 
 [pos="DET_artd"][pos="N"]  
pesquisa ocorrências de formas com a categoria morfossintática 
artigo definido seguidas de um nome comum   

 
   



                                     Pesquisa avançada 
 
 –    

–    

 [pos="DET_artd"][pos="ADJ"]?[pos="N"]  
semelhante à pesquisa anterior, mas permite a ocorrência 
opcional de um adjectivo (indicado pela etiqueta ADJ e pelo 
operador de opcionalidade "?") entre o artigo definido e o nome 
comum  

 
 [pos="DET_artd"][pos!="N"]{2,3}[pos="ADJ"]  
dá como resultado sequências com um artigo definido seguido 
por 2 ou 3 formas que não sejam nomes comuns, seguidas por 
um adjectivo  
 ... etc.  

 
 [pos="N|ADJ"]{3,}  
dá como resultado sequências que tenham pelo menos 3 
adjectivos e nomes comuns consecutivos (em qualquer uma das 
ordens possíveis) 

–  ajuda financeira maciça, defesa central brasileiro, principais 
produtores mundiais , campeã olímpica cubana , força militar 
multinacional , direitos constitucionais básicos ,  

  
  



RESUMO SINTAXE DE PESQUISA 
 Operadores de repetição 
 ? opcional 
 * zero ou mais vezes 
 + uma ou mais vezes 
 {n} exactamente n vezes 
 {n,} n ou mais vezes 
 {,n} até n vezes 
 {m,n} de m a n vezes 

  Expressões combinadas 
 | alternância 
 ( ) junção 

       ! negação 
 Pesquisa pela anotação 
 [atributp=“valor”] 
 [atributo!=“valor”] 
 [atributo=“valor” & atributo=“valor”] 
 [atributo=“valor” | “atributo”=valor”] 

 
  
  

Pesquisa simples 
 
uma palavra/
expressão devolve as 
suas ocorrências 
 
Miausculas/
minusculas 
 
Expressões para 
caracteres 
 
. qualquer carácter 
único 
 

 



• Distribuição : quantificação ou número de 
ocorrências     

                              resultante de uma pesquisa num 
corpus.  

 
das formas 
(pesquisar por lemas → ex: [lema="casa"] "de" @ [ ] frequência 

das várias formas do lema casa e da forma que se segue) (ex. 
banho, campo, habitação, espectáculos, férias, fado, madeira, 
repouso, pasto, saúde, família, chá…) 

dos lemas  
[pos="ADJ.*"] [pos="N.*"] [pos="ADJ.*"] 
(poderoso império otomano, grande poder comercial, primeiro cônsul 

português, fortes raízes ameríndias, …) 
Nesse caso são os lemas do primeiro adjectivo que aparecem.Se 

quisermos por exemplo os dos nomes, basta anteceder esta 
unidade do caracter @: 

[pos="ADJ.*"] @[pos="N.*"] [pos="ADJ.*"] 
 



Distribuição dos lemas 



Outras formas de distribuição 
- da categoria gramatical (pos) – ex: "casa" lista 
de frequência das várias   categorias gramaticais 
de uma forma. 
- do tempo verbal e/ou do caso pronominal  
- de pessoa e/ou número  
- de género morfológico  
- da função sintática  
por secção 
- por campo semântico  



Corpus COMPARA 
Corpus paralelo literário bidirecional (pt-en) 
Interface de pesquisa: http://www.linguateca.pt/COMPARA/  
 
Sintaxe de pesquisa:  
• formulação ligeiramente diferente: 
  Ex: CETEMPúblico – DET_artd (artigo definido) 
        COMPARA – DETardt (artigo definido) 
 
• anotação morfossintática mais detalhada:  
  Ex: CETEMPúblico 
        N (nome comum) 
        N_PROP (nome comum iniciado por maiúscula) 
        PROP (nome próprio) 
        PROP_kc (nome próprio composto ligado por &) 



COMPARA 
N = nomes comuns (ex: Disse que queria o carro.);  
Nprop = nomes comuns iniciados por maiúscula – personificados ou 

individualizados (ex:  
recebendo o troféu das mãos da Rainha); 
N_Nprop = nomes comuns iniciados por maiúscula (ex (início de frase): Dor no 

joelho.); 
PROP = nomes próprios (ex: Teria preferido ir de carro a Londres);  
N_PROP = nomes comuns que podem ser também nomes próprios (ex: Inverno) 
Nprop_PROP = nomes comuns começados por maiúscula que podem ser também 

nomes  
próprios (ex: ainda é para ele uma espécie de Paraíso); 
N_Nprop_PROP = nomes comuns que podem ser também nomes comuns 

começados por  
maiúscula e nomes próprios (ex: Céu e Inferno são concepções sociais para uso da 

plebe); 
N_V = nomes comuns que podem ser verbos (ex: Caminhámos até à orla do parque 

como  
condenados do destino.) 
N_Vn = nomes comuns que podem ser formas verbais nominalizadas (ex: E se eu 

estivesse  
realmente a contar o sucedido) 
Nnumfract = numerais fraccionários que funcionam como nomes (ex: um terço de 

todas as  
empresas de engenharia); 
Nnummult = numerais multiplicativos que funcionam como nomes (ex: a terra deve 

valer hoje  
mais do dobro); 
Nnumqu = numerais coletivos que funcionam como nomes (ex: E depois os críticos 

arrasam- 
nos com meia dúzia de frases depreciativas.); 



COMPARA 
 
word: palavra (forma) → [word="…"] 
lema: forma base da palavra → [lema="…"] 
pos: (part-of-speech) categoria grammatical → [pos="…"] 
temcagr: tempo caso e grau → [temcagr="…"] 
pessnum: pessoa e número → [pessnum="…"] 
gen: género → [gen="…"] 
emp: locuções → [emp="…"] 
                                                 ↓ 
                            N = nominais (ex: o aquecimento central) 
                    PRP = prepositivas (ex: a partir de terça-feira) 

etc 
           Ex: [word="de" & emp="PRP"]  
                 (apesar de; em vez de; por causa de; à beira 

de; etc) 



Exemplos de pesquisa: 
 
a) Procurar phrasal verbs flexionados:  
    [lema="go"] "off" 
    [pos="V.*"] "off" 
 
b) Procurar verbos flexionados seguidos de uma preposição (de pt para  
en), exemplo verbo ir: 
    [lema="ir"] [pos="PRP.*"] [pos="V.*"] 
    [lema="ir" & temcagr="IMPF_IND"] [pos="PRP.*"] [pos="V.*"] 
    [lema="ir"] [word="a"] [pos="V.*"] 
 
c) Procurar colocações com o verbo make: 
    [lema="make"] [pos=“N.*"] 
 
d) Pesquisar expressões que integram palavras específicas (de pt 
para en); por exemplo ‘por [adjetivo] que’:  
    "por" [pos="ADJ.*"] "que" 
 



Pesquisa avançada e ultra-avançada: 
 
Pesquisa avançada: 
(1) Permite definir a direção de pesquisa: pt para o en ou vice-

versa; 
(2) Permite introduzir a expressão de pesquisa na língua de 

partida e  
restringir a correspondência da mesma na língua alvo, exemplo 

(pt com  
restrição de alinhamento em en):  
“bonito”  
[lema=“nice”] 
(3) Permite escolher partes específicas do corpus (variantes, 

datas, originais ou traduções, textos específicos e autores); 
(4) Permite especificar os resultados por concordâncias ou 

distribuições. 
 
Pesquisa ultra-avançada (formulário expandido de pesquisa 

avançada) 



Corpus OPUS 
 
Corpus paralelo multilingue com vários corpora de vários domínios  
- 14 sub-corpus (domínios: administrativo, legislativo, médico, técnico) 
 
Interface de pesquisa: http://opus.lingfil.uu.se/bin/opuscqp.pl  
 
1. Devemos selecionar um corpus e ao clicar sobre o mesmo aparecem 

as 
     várias línguas de partida. 
2. Ao selecionar uma das línguas, aparece uma janela onde podemos  
    proceder à nossa pesquisa e à seleção da língua ou das línguas-alvo. 
 
Sintaxe de pesquisa (CWB): 
 
Atributos: 
word → [word="…"] 
lem (lema) → [lem="…"] 
pos → [pos="…"] 
 
 
 



Exemplos de pesquisa 
! Nem todas as línguas estão anotadas. Não é possível a pesquisa de 

elementos  
morfossintáticos para o português, mas podemos partir de uma língua 

anotada e fazer uma  
análise contrastiva. 
! Etiquetagem em inglês. 
 
Palavra simples: [word="folheto"] ou "folheto" 
Pesquisar ocorrências com o verbo take (flexionado): [lem="take" & pos="V.*"] 
 
! Ao selecionar uma ou mais opções (‘word’, ‘id’, ‘lem’, ‘pos’, ‘tree’) 

podemos obter  
e  visualizar a informação selecionada. 
Exemplos: 
[lem="take"] → ocorrências com as formas do lema take 
[lem="take"] → mais opção ‘word’ → ocorrências com as formas do lema take 
[lem="take"] → mais opção ‘lem’ → ocorrências apenas com a forma take 
[lem="take"] → mais opção ‘word’ e ‘lem’→ ocorrências com as formas do lema  
                                                                         take/lema 
[lem="take"] → mais opção ‘word’ e ‘pos’→ ocorrências com as formas do lema  
                                                                         take/anotação morfossintática 
 
 
 
 



Visualização de resultados: 
• vertical 
• KWIC (key word in context) 
• horizontal 
• (número de ocorrências a visualizar) 
 
Pesquisa avançada (advanced search): 
• Restrições de alinhamento: permite introduzir a expressão de  
pesquisa na língua de partida e restringir a correspondência da  
mesma na língua-alvo, exemplo: (pt) "folheto" (en) "leaflet ". 
 
• Restrições de contexto: permite definir o número de elementos 

–  
fragmento, ficheiro, cabeçalho, parágrafo, frase - à direita e à 

esquerda  
da expressão. 



Corpus Per-Fide 
Corpus multilingue (pt-es-ru-fr-it-de-en) em vários domínios  
(literário, técnico, jurídico-legislativo, jornalístico e religioso) 
Interface experimental: www.per-fide.ilch.uminho.pt/query   
 
O que já permite? 
 
 Pesquisa monolingue:  
1. Selecionar uma língua; 
2. Selecionar corpus (um ou mais); 
3. Inserir palavra de pesquisa, exemplo carta (Vatican); 
 
Pesquisa bilingue: 
1. Selecionar um par de línguas (PT-EN); 
2. Selecionar corpus (um ou mais); (Europarl) 
3. Inserir palavra de pesquisa numa língua de partida e/ou língua-alvo;  
  PT       fé (Vatican)     
  PT       [word="escrev.*"] (Vatican) 
              [word="escrev.*"] "(a|ao|aos)" @ [] {2,3} (Vatican) 
  PT-EN  "dar" "a" "palavra"– "give" "the" "floor" (Europarl+JRC+Eurlex) 
4. PTD (Dicionário Probabilístico de Tradução): 
     a) Ao clicar numa palavra mostra as traduções possíveis na língua-alvo; 
     b) → acesso à concordância bilingue; 
    c) Nas concordâncias: podemos clicar (duas vezes) em qualquer palavra e obtemos o PTD 

dessa palavra.  
 



                                     Exercício - CETEMPÚBLICO 

  

  

 
  
  

[word="dar"][pos="N.*" & pessnum="S"] [pos=“PRP"] 
[lema="dar“ & temcagr=“INF”][pos="N.*" & pessnum="S"] [pos=“PRP"] 
[word="dar"][pos="N.*" & pessnum="S"] [word=“a"] 
Pesquisa do verbo dar seguido de nome comum no singular seguido de 
preposição  
[word="dar"][pos="N.*" & pessnum="S"] [pos=“PRP"] 
 
[lema="estar"] [word="em"] [pos="N"] 
Pesquisa ocorrências do verbo estar flexionado seguido da preposição em e 
de nome comum 
(estar/estou/estavam … em causa/vantagem/risco/perigo/greve/segurança/vigor/
greve/palco/foco/guerra 
/retiro/curso/campo/destaque/alerta/jogo/paz/leilão/chamas…,)  
 
[lema="estar"] [pos=“PRP"] [pos="N"] 
(estar de acordo/regresso/pé/férias, sem trabalho, a cargo/caminho, para 
brincadeiras, sob pressão…)  


