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No século XX surgiram os primeiros dicionários que registram o 
português do Brasil. Porém, os primeiros dicionários apareceram na 
Mesopotâmia em 2600 a.C. Antigamente os dicionários eram feitos em 
tabletes em escrita cuneiforme, até chegarem nos dias de hoje e 
existirem impressos e também na forma online. Nos primeiros 
dicionários eram definidas as profissões, as divindades e alguns 
objetos. Hoje em dia define-se tudo, de nomes de plantas, bactérias ou 
pessoas, até gírias, neologismos, estrangeirismos e regionalismos. No 
Brasil os dicionários nasceram para registrar o léxico do país, pois a 
língua era muito diferente do que o português falado em Portugal.  

Regionalismos são termos que vêm de 
determinada região de um país e que 
têm nomes diferentes nas outras regiões. 
Por exemplo, “arapuar” em Minas Gerais 
é ficar irritado. 

Estrangeirismos são palavras que vem 
de outras línguas e entram na nossa. 
Por exemplo: wi-fi, mouse, deletar ou 
roqueiro (palavras que vêm do inglês). 

A escrita cuneiforme é uma das mais 
antigas do mundo e foi criada pelos 
sumérios. Eles faziam impressões na 
argila e depois colocavam as tabuletas 
em fornos para que nunca se 

Neologismos são palavras novas 
que são formadas por palavras que já 
existem, sendo da mesma língua ou 
não. Por exemplo: abobado – que 
vem da palavra “bobo”. 

Dê uma olhada nesta 
imagem ao lado. Esta é 
uma representação da 
escrita cuneiforme, na 
qual foram feitos os 
primeiros dicionários do 
mundo. Estes 
dicionários falavam de 
profissões, divindades 
e alguns objetos. 

A foto à esquerda mostra um dos primeiros dicionários que chegou ao 
Brasil, o Novo Dicionário da Língua Portuguesa de Cândido Figueiredo. 
Ele chegou em 1926 e foi uma publicação do Brasil junto com o Portugal. 
Marcou 11% dos verbetes como brasileirismos. O dicionário foi um dos 
que mais se destacou e deu fundamento para todos os outros dicionários 
que hoje conhecemos. 
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Existem muitos dicionários diferentes, por exemplo, dicionários etimológicos (falam da 
origem das palavras, mostrando sua formação e evolução), de sinônimos e antônimos 
(definem as palavras com termos parecidos – sinônimo – e termos opostos – antônimo), de 
regionalismos, escolares (apresentam várias coisas que auxiliam o aluno como divisão 
silábica, palavras derivadas, conjugação verbal, flexões etc.), temáticos (apresentam o 
vocabulário de uma determinada área de conhecimento, por exemplo, dicionário de 
astronomia ou de animais), bilíngues (apresentam o significado da palavra e dão o 
correspondente em outra língua), ilustrados (apresentam imagens correspondentes às 

Minidicionário e 
Dicionário Escolar 

Dicionários Temáticos 
de Biologia e Ciências 

Dicionário Ilustrado 
de Podologia 

Dicionário 
Ilustrado de 
LIBRAS 

Dicionário Oxford 
Pocket Bilingue 

e 

Dicionário Bilíngue 
Russo - Português 

Dicionário Infantil 
Ilustrado Aurélio 
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Verbetes 
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Mas o que a maioria dos dicionários tem em comum é que são constituídos de 
verbetes. Mas o que é, afinal, um verbete?  

Um verbete sempre começa por uma 
entrada, que é a palavra que vai ser 
explicada. A entrada também é 
chamada de cabeça do verbete ou 
unidade léxica. No exemplo acima, a 
entrada é a palavra “amor”. 
 

Depois da entrada segue, entre 
parênteses, como pronunciar a 
palavra ou parte dela. Na palavra 

Se olharmos no dicionário, o que 
aparece são várias palavras e cada uma 
delas tem uma ou várias definições. 
Cada palavra com as suas definições é o 
que chamamos de verbete. Os verbetes 

amor (ô). [Do lat. amore.] S. m. 1. Sentimento que predispõe alguém a desejar o bem 
de outrem, ou de alguma coisa: amor ao próximo; amor ao patrimônio artístico de sua 
terra. 2. Sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro ser ou a uma coisa; 
devoção extrema: “Amor é um fogo que arde sem se ver” (Luís de Camões, Rimas, p. 
135); “Vereis amor da pátria não movido / Dê prêmio vil, mas alto e quase eterno” (Id., 
Os Lusíadas, I, 10); amor a uma causa. 3. Sentimento de afeto ditado por laços de 
família: amor filial. 4. Sentimento terno ou ardente de uma pessoa por outra, e que 
engloba tb. atração física: “Tenho frio e ardo em febre! / O amor me acalma e endouda, 
o amor me eleva e abate!” (Olavo Bilac, Poesias, p. 124); estar louco de amor; 
casamento de amor. 5. P. ext. Atração física e natural entre animais de sexos opostos: 
Os pombos arrulhavam de amor. 6. Amor (4) passageiro e sem conseqüência; capricho: 
Seu amor à prima não passou de fogo de palha. 7. Aventura amorosa; amores (3): 
Aquele amor foi a desgraça do casal. 8. Adoração, veneração, culto: amor a Deus. 9. 
Afeição, amizade, carinho, simpatia, ternura. 10. Inclinação ou apego profundo a algum 
valor ou a alguma coisa que proporcione prazer; entusiasmo, paixão: amor à verdade; 
amor à natureza; amor ao jogo. 11. Muito cuidado; zelo, carinho: O artesão trabalhava 
com amor. 12. O objeto do amor (1 a 9). 13. Mit. Cupido: “Não me parecia que Amor / 
pudesse tanto comigo / que donde entre por amigo / se levante por senhor.” (Luís de 
Camões, Rimas, p. 69.) ~ V. amores. [...] 

“amor” se mostra como se deve 
pronunciar o “o”, que deve ser 
“fechado” /ô/ e não aberto /ó/. Na 
maioria dos dicionários há esta 
indicação. Às vezes, os dicionários 
apresentam a transcrição fonética da 
palavra inteira. Por exemplo, a palavra 
“amor” seria transcrita foneticamente 
como /a’mox/ ou /a’mor/, mostrando 
que ela pode ser pronunciada de 

podem ter uma ou mais definições. Cada 
definição é chamada de acepção. 
Vejamos um exemplo de um verbete do 
Novo Dicionário Aurélio (2004), a palavra 
“amor”: 
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6. Amor (4) passageiro e sem 
conseqüência; capricho: Seu amor à 
prima não passou de fogo de palha. 

Há ainda uma série de outras abreviações, outros sinais ou características que facilitam 
a leitura no dicionário e ajudam a classificar os verbetes com mais precisão.  

diferentes maneiras. 
Em seguida, entre colchetes, está 
representada a origem da palavra, a 
etimologia. No nosso verbete, temos [Do 
lat. amore]. Lat. é a abreviação de latim e 
isso se quer dizer que a palavra “amor” 
deriva da palavra latina amore. 
 

Logo depois vem a indicação da classe 
gramatical da palavra. Isso quer dizer 
que o dicionário mostra se a palavra é 
um substantivo, verbo, adjetivo etc. 
Neste verbete está escrito S. m., ou seja, 
é um substantivo masculino. Outras 
siglas que podem aparecer são Adj. 
(para adjetivo), Adj. 2 n. (adjetivo de dois 
números), S. f. pl. (substantivo feminino 
plural), entre muitas outras. 
 

Alguns dicionários, como os escolares, 
apresentam divisão silábica ou flexões 
da palavra. Estas poderiam vir depois da 
classe gramatical para dar um auxílio 
melhor ao aluno. Por exemplo, a palavra 
“escolaridade” seria dividida assim: es-co
-la-ri-da-de. 
 

Em seguida começam as acepções. Elas 
podem ser chamadas de acepções ou 
definições. Elas são as descrições de 
cada um dos significados da palavra. 
Todos os significados são indicados por 
números, são os números de definição 
ou números de acepção. Algumas 
acepções trazem exemplos. Na primeira 
acepção do verbete “amor” tem um 
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exemplo, que vem depois dos dois-

pontos. Vejamos:  

Os exemplos são representados, na 
maioria das vezes, em itálico e 
geralmente se sublinha a entrada do 
verbete quando é citada no exemplo. 
 

Algumas acepções podem apresentar 
siglas ou abreviações. Por exemplo, nas 
acepções 5 e 13, são apresentadas duas 
abreviações. Na 5 está P. ext., o que 
significa por extensão, e na 13 está Mit. 
o que significa mitologia. Sempre se 
atente às siglas ou abreviações, para 
entender melhor as acepções. 
Geralmente as abreviações são 
explicadas no começo do próprio 
dicionário. 

Repare ainda que nas acepções 6, 7 e 
12, tem números entre parênteses. Estes 
números indicam o significado que a 

6 

8 

Ou seja, quando em 6 se fala de amor 
passageiro e sem consequências, está 
se referindo a amor como “sentimento 
terno ou ardente de uma pessoa por 
outra”. 

palavra tem naquela acepção e 
adicionam mais significado à palavra, 

amor (ô). [Do lat. amore.] S. m. 1. 
Sentimento que predispõe alguém a 
desejar o bem de outrem, ou de alguma 
coisa: amor ao próximo; amor ao 
patrimônio artístico de sua terra. 

4. Sentimento terno ou ardente de uma 
pessoa por outra, e que engloba tb. atração 
física: “Tenho frio e ardo em febre! / O amor 
me acalma e endouda, o amor me eleva e 
abate!” (Olavo Bilac, Poesias, p. 124); estar 
louco de amor; casamento de amor. 



Anatomia de um verbete 
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violino. [Do it. violino.] S. m. 1. Instrumento (5) tipo, e o de tessitura mais aguda, 
do moderno quarteto de arcos (violino, viola, violoncelo e contrabaixo), feito de 
madeira e dotado de quatro cordas afinadas em quintas justas (mi4, la3, ré3, sol2), 
e que se ferem com um arco, apoiando a base da ilharga do instrumento na 
clavícula esquerda. 2. Violinista: “foram ambos apresentar-se ao diretos de um 
teatro que os escriturou como violinos.” (Ramalho Ortigão, As Farpas, II, p. 63). 

Acepções. As diversas 
definições ou explicações 
da entrada são chamadas 
de acepções. Muitas vezes 
os dicionários apresentam Classe gramatical. 

A origem da palavra 
que vai ser definida. 

O termo que vai 
ser definido é a 
entrada. 

Origem de onde o 
exemplo foi retirado. 

Exemplo que vem 
entre aspas. 

Mas e a ordem? 
Chegando neste ponto, talvez você tenha 
se perguntado por que as acepções que 
estão num verbete têm aquela ordem. Por 
exemplo, no verbete da palavra violino 
(apresentado acima), por que a acepção 2 
não vem em primeiro lugar? 

 

Pois bem, sabemos que existem muitos 
dicionários diferentes, e cada dicionário 
tem o seu próprio jeito de fazer os 
verbetes. Assim, alguns dicionários optam 
por colocar os sinônimos mais usados (ou 
a explicação mais usada) em primeiro 
lugar. Outros optam por colocar os 
sinônimos ou explicações mais antigas 
em primeiro lugar, mesmo que estas já 
não se usem tanto. É por isso que dois 
verbetes de uma mesma palavra podem 
ser diferentes em dois dicionários. 

Agora você já viu um pouco como um verbete é construído e o que significam todas as 
abreviações que tem nele. Vamos ver como é mais ou menos a anatomia de um verbete 
resumidamente: 
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Dicionários online 
muito famoso no Brasil é 
o Dicionário inFormal, 
que se destaca por ser 
praticamente escrito 
pelos falantes do 
português brasileiro. Ele 
tem como objetivo criar 
verbetes de todas as 
palavras que são faladas 
no Brasil, incluindo 
algumas que quase não 
aparecem em outros 

Além dos dicionários 
impressos, hoje existem 
muitos dicionários online. 
Podemos citar como 
exemplos a versão online 
do Dicionário Aulete e 
também o dicionário 
online Priberam, que tem 
tanto termos do 
português brasileiro 
quanto do português de 
Portugal. Outro dicionário 

dicionários, como gírias, 
xingamentos ou 
expressões de 
personagens de 
telenovelas. Vários 
dicionários online são 
colaborativos, isto quer 
dizer que os usuários 
podem mandar as 
definições de qualquer 
palavra pelo site do 

Veja agora a página inicial do Dicionário inFormal se apresentava em 4 de janeiro de 2017: 

Neste espaço o usuário pode 
digitar uma palavra para saber 
seu significado. 

Aqui tem uma pequena 
apresentação do 
dicionário para o público. 

Aqui o usuário pode 
acessar um formulário 
para preencher e poder 
mandar a sua definição de 
uma palavra para o 

Aqui se encontram 
verbetes de algumas 
palavras em 
destaque. 

Neste espaço o usuário 
pode acessar outros tipos 
de dicionário, por exemplo, 
dicionário de sinônimos ou 
antônimos. 

Aqui estão as palavras 
mais procuradas do dia. 
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Observe os números em vermelho. No primeiro quadrado está representada a entrada que o 
usuário pesquisou no site, enquanto o segundo quadrado representa o número de verbetes 
que existem para esta palavra. O terceiro quadrado traz o primeiro verbete da palavra “amor” 
e o quarto a classificação morfossintática da palavra (se a palavra é um verbo ou 
substantivo, por exemplo). Já no quadrado de número cinco, o usuário pode achar 
sinônimos, antônimos, palavras relacionadas e exemplos da entrada. No quadrado seis têm 
imagens que representam a entrada. 

Digitamos a palavra “amor” no campo de pesquisa da página inicial. 
Veja o que aparece: 

Seguem dois verbetes do Dicionário inFormal da palavra “amor”: 

Este verbete foi enviado por um usuário, pois 
o nome da pessoa está escrito embaixo da 
entrada. Logo depois do nome está “SP” 
entre parênteses, o que diz respeito ao 
estado de onde o usuário enviou o verbete, 
neste caso São Paulo. Depois ainda tem a 
data em que o verbete foi criado, isto permite 

ter uma noção de quais palavras eram mais 
usadas em determinada época. Na linha 
seguinte tem a definição para a entrada 
“amor” e depois, no parágrafo seguinte, 
sempre segue um exemplo ou mais. 
Observe que, quando a palavra “amor” está 
presente nos exemplos, ela vem em 

5. Amor 
Significado de Amor Por André Furlan (SP) em 14-03-2007 

Sentimento de atração, afeto que se tem em relação a outro ser. 
Eles se amam. (afeto/atração). 
A mãe ama o filho (afeto). 
Eles fizeram amor (atração). 

http://dicionarioinformal.com.br/significado/amor/109/
http://dicionarioinformal.com.br/amor/
http://dicionarioinformal.com.br/usuario/id/340/
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Este verbete segue a mesma estrutura que o anterior, mas esse foi escrito pelo próprio 
dicionário, pois no lugar do nome do autor está escrito “Dicionário inFormal”. 
Seguem a definição e o exemplo. No exemplo a palavra “amor” vem em negrito. Esse fato 
é semelhante ao dos dicionários impressos que, quando apresentam a entrada nos 
exemplos, colocam-na em itálico. 

Agora veja estas imagens com o que crianças falaram sobre “amor”: 

O que está escrito nos retângulos cor de rosa te parece familiar? Parece que são 
definições para a palavra “amor”, não é? Então, nesse caso podemos considerar as 
frases somente como definições ou explicações. Não são verbetes porque não 
estão inseridos em um dicionário.  

10. Amor 

Significado de Amor Por Dicionário inFormal (SP) em 11-10-2008 

Sentimento inexplicável. 
Amor é o que sentimos no coração. 

http://dicionarioinformal.com.br/significado/amor/6467/
http://dicionarioinformal.com.br/amor/
http://dicionarioinformal.com.br/usuario/id/27/
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Para começar as atividades, selecionamos oito frases e destacamos uma 
palavra em cada uma delas. Depois apresentamos o verbete da palavra 
destacada e você deve dizer qual ou quais acepções correspondem ao 
significado que a palavra tem na frase. 

Atividade 1 

A- Polícia identifica homem que jogou cachorro por cima de portão de ONG. 

(i.den.ti.fi.car) 
v. 
1. Distinguir a identidade de algo ou alguém. [td. : O perito identificou a letra do acusado.] 
2. Descobrir as características ou a classificação de algo [td. : O laboratório identificou o grupo 
sanguineo do acidentado.] 
3. Reconhecer [td. : A mãe identifica o filho de longe.] 
4. Determinar, caracterizar [td. : O que identifica um bom chocolate?: "Pois era com o ouro que se 
identificava, na Europa, a riqueza." ( Alberto da Costa e Silva , A manilha e o libambo.) ] 
5. Apresentar-se, revelar-se [tdp. : O rapaz identificou -se como sobrinho de Lúcia.] 
6. Ter as mesmas características, ideias ou opiniões de (outra pessoa, grupo etc.) [tr. + com : É 
amiga minha, e me identifico com ela.] 
7. Tornar idêntico; fazer duas ou mais coisas serem como que uma só; EQUIPARAR; IGUALAR 
[td. : É difícil não identificar amor e caridade.] [tr. + com : identificar ganância comestupidez.: A 
violência só identifica o homem a sua própria espécie. Antôn.: diferençar. ] 

[F.: Do lat. identificare. Hom./Par.: identificáveis (fl.), identificáveis (pl. de identificável
[a2g.]).] 

B– Sozinho, homem consegue salvar espécie de borboletas raras no próprio quintal. 

quintal1 (quin.tal) 
sm. 
1. Terreno na parte de trás da casa, ger. com um jardim ou uma horta 

2. Bras. P.ext. Terreno, ger. ajardinado ou acimentado, na frente ou na lateral de uma moradia 

3. Fig. Campo de ação. 
4. Pequena propriedade rural, com moradia 

[Pl.: -tais.] 
[F.: Do lat. vulg. *quintanale, posv.] 

quintal2 (quin.tal) 
1. Antq. Antiga unidade de medida de peso, que equivalia a quatro arrobas (cerca de 60kg). [Símb.: 
q] 

[Pl.: -tais.] 
[F.: Do ár. quintar] 
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D– Após oferecer recompensa de R$ 10 mil, empresária recupera celular. 

celular1 (ce.lu.lar) 
a2g. 
1. Biol. Ref. a célula ou próprio dela (estrutura celular). 
2. Biol. Composto por células (organismo celular). 
3. Em que os presos ficam em celas individuais (diz-se de sistema penitenciário). 

[F.: célula + -ar1; ver celul(i)-.] 
celular2 (ce.lu.lar) 
sm. 

1. F. red. de telefone celular (ver telefone).  

E– A interação das crianças com a música, desde cedo, favorece múltiplas aprendizagens e 
contribui para o desenvolvimento em diferentes âmbitos. 

(âm.bi.to) 
sm. 
1. Espaço compreendido dentro de certos limites; RECINTO 

2. Fig. Campo ou espaço em que se exerce ou se insere uma atividade, uma ideia etc.: Essa questão 
está no âmbito de sua responsabilidade. 
3. Circunferência, periferia. 

[F.: Do lat. ambitus, us.] 

C– Gato-herói dá pista a policial e ajuda a capturar fugitivo nos EUA. 

 (pis.ta) 
sf. 
1. Leito de rodovia ou rua sobre o qual circulam os veículos; PISTA DE ROLAMENTO 

2. Cada uma das partes em que se divide a pista (1), de acordo com o sentido do trânsito, a rapidez 
de deslocamento dos veículos etc. (pista expressa; pista central; pista sentido Centro). 
3. Esp. Via, caminho destinado à prática de esportes de corrida, como atletismo, hipismo, 
automobilismo, ciclismo etc. 
4. Terreno destinado a pouso e decolagem de aviões: A aeronave parou na cabeceira da pista. 
5. Parte de um salão destinada a danças. 
6. Indicação, sinal, vestígio que pode levar a uma descoberta. 
7. Procura, busca, encalço. 
8. Orientação, indicação. 
9. Marca dos pés na caminhada; PEGADAS; RASTRO 

[F.: Do it. pista, posv. pelo fr. piste.] 



P Á G I N A  1 1  V O L U M E  1 ,  E D I Ç Ã O  1  

F– Ele largou um cargo executivo na Microsoft para erguer bibliotecas infantis. 

(er.guer) 
v. 
1. Colocar em plano alto ou mais alto; ELEVAR; LEVANTAR [td. : erguer o braço] 
2. Edificar, construir, levantar [td. : Ergueram um monumento em memória dos heróis.] 
3. Pôr em posição vertical, fazer ficar ereto; LEVANTAR [td. : Ergueu a cabeça.] 
4. Fazer ficar de pé (inclusive si mesmo); LEVANTAR [td. : Ergueu -se para cumprimentar os 
recém-chegados.: Ergueu e amparou o amigo atordoado.] 
5. Estar ou mostrar-se em posição sobranceira; tornar sobranceiro, dominante [int. : A torre erguia-
se no meio da campina] [td. : Erguiam sua vontade acima de tudo.] 
6. Dirigir para cima (os olhos) [td. : Ergueu os olhos para observar o rapaz] 
7. Aparecer, surgir, à medida que sobe [int. : O sol erguia-se sobre as montanhas.] 
8. Altear, levantar (a voz) [td. : Ergueu a voz para ser melhor ouvido] 
9. Fazer-se ouvir [int. : "...nem uma voz se ergueu em sua defesa..." ( , Folha SP, 22.11.99)] 
10. Dar alento, dar força a [td. : É preciso erguer os ânimos] 
11. Criar (algo) gradativamente; ERIGIR [td. : O invasor queria erguer um novo império] 

[F.: Do lat. vulg.*ergere (por erigere) .] 

H– Cinco atrações infantis para o fim de semana em São Paulo. 

(a.tra.ção) 
sf. 
1. Ação ou resultado de atrair, de chamar ou trazer a si [ Antôn.: repulsão ] 
2. Força que atrai um corpo: a atração da Terra sobre a Lua.: a atração de um ímã 

3. Conjunto de atributos que despertam interesse, desejo, cobiça etc.; ATRATIVO; FASCÍNIO; 
SEDUÇÃO: Era uma garota tímida e sem atração. 
4. Interesse (de ordem amorosa, afetiva, sexual etc.) que desperta uma pessoa em outrem: "...sentira 
irresistível atração pela moça, mas... não ousara afagar muito aquele sentimento..." (Bernardo 
Guimarães, O garimpeiro)) 
5. Afinidade, inclinação, propensão: Nunca tive atração pela medicina. [ Antôn.: aversão, ojeriza, 
repulsa. ] 
6. Algo que serve para chamar a atenção, divertir ou distrair; DIVERTIMENTO; DISTRAÇÃO: O 
singelo parque de diversões era a única atração do lugar. 
7. Número ou quadro de um espetáculo, programa de TV etc.: A festa do Boi-bumbá é a maior 
atração do festival de Parintins. 
8. Pessoa ou coisa que atrai, fascina o público: Pelé foi a grande atração da Copa de 1958. 

[Pl.: -ções.] 
[F.: Do lat. attractio, onis.] 

G– Ladrões arrombam Cmei e roubam comida de alunos: “Fizeram um limpa” 

(lim.pa) 
sf. 
1. Ação ou resultado de limpar(-se); LIMPEZA 

2. Retirada de plantas daninhas ou galhos inúteis de um jardim ou de uma plantação; ALIMPA 

3. Bras. Gír. Roubo em que se leva tudo: O ladrão fez uma limpa na joalheria. 
[F.: Dev. de limpar. Hom./Par.: limpa (sf.), limpa (fl. de limpar).] 

Todas os verbetes desta atividade foram retirados do Dicionário Aulete online: 
www.aulete.com.br/. Acesso em janeiro de 2017. 
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Veja na página seguinte o exemplo de como escrever um verbete e em seguida, 
algumas sugestões de melhoria. 

Atividade 2 

Veja um exemplo de um rascunho de verbete para a entrada laranja: 
 

Rascunho: 
Laranja 

Fruto da laranjeira. Fruto comestível, de sabor doce ou azedo de cor alaranjada. É 
descascado para comer ou para fazer suco. A safra ocorre em todas as épocas do ano. 
 

Verbete elaborado: 
Laranja 

Do sânscrito nâranga. S.f. 1. Da botânica, é um fruto redondo da laranjeira. Comestível e 
de cor alaranjada. Seus usos mais comuns são para comer ou para fazer suco. S.m. 2. A 
cor da laranja ou que tem esta cor (1). 3. Uma pessoa que dá o seu nome em transações 
fraudulentas para proteger alguém.  

Agora que você já viu o que é um verbete e quais aspectos são importantes 
na sua elaboração, vamos elaborar alguns verbetes para algumas palavras. 
Crie verbetes para as entradas arara, manga e martelo. Pense primeiro no 
que você sabe sobre estas palavras, depois você pode procurar sobre elas e 
adicionar informações ao seu verbete. 
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Nesse verbete as acepções 1, 2 e 3 pertencem a uma acepção só, pois tratam do mesmo 
tema que é a manga como fruta. 
Ao invés de colocar um hífen atrás dos números que indicam a acepção, coloca-se sempre 
um ponto final: 
 

3. Manga de camiseta. 
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Ao invés de colocar “outros significados de manga”, poderia simplesmente colocar a 
numeração das acepções seguintes, e ficaria assim: 
 

2. Em algumas regiões o verbo mangar significa “tirar sarro”. 
3. Manga de camiseta. 
 

 

Quanto à segunda acepção, poderia ser indicado que o verbo é um regionalismo, em 
itálico, para dar destaque: 
 

2. Regionalismo. Tirar sarro de alguém. 
 

 

A classe gramatical pode ser indicada em cada acepção, antes dos números da acepção, 
porque aqui têm dois substantivos femininos e um verbo. Então poderia ficar assim: 
 

S.f. 1. A manga é um fruto da família Anacardiaceae e é a fruta nacional da Índia. As suas 
cores são amarelo, laranja e vermelho e ela possui sementes no meio. Possui 15% de 
açúcar e tem 1% de proteína. Pode conter vitamina A, B e C. Por ter uma grande 
concentração de ferro, é bom para as pessoas com anemia, mulheres grávidas e pessoas 
que tem cãibras e estresse. É cultivada em climas tropicais e subtropicais, demora de 4 a 5 
meses para o fruto amadurecer. Verbo 2. Regionalismo. Tirar sarro de alguém. S.f. 3. 
Manga de camiseta. 
 

 

A frase do exemplo poderia ser dividida em três frases e poderia ter um exemplo para cada 
acepção (coloque o exemplo entre parênteses e sublinhe a entrada). Por exemplo: 
 

S.f. 1. A manga é um fruto da família Anacardiaceae, e é a fruta nacional da Índia. As suas 
cores são amarelo, laranja e vermelho e ela possui sementes no meio. Possui 15% de 
açúcar e tem 1% de proteína. Pode conter vitamina A, B e C. Por ter uma grande 
concentração de ferro, é bom para as pessoas com anemia, mulheres grávidas e pessoas 
que tem cãibras e estresse. É cultivada em climas tropicais e subtropicais, demora de 4 a 5 
meses para o fruto amadurecer: “Limpei a manga da minha boca”. Verbo 2. Regionalismo. 
Tirar sarro de alguém: “não manga de mim”. S.f. 3. Manga de camiseta: “limpei minha boca 
na manga da minha camisa”. 
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Correção ortográfica: 
 

As palavras “comestível”, “família”, “Índia”, “açúcar”, “proteína”, “concentração” e “grávidas” 
têm acento. As palavras “animia”, “cãimbras” e “estres” devem ser escritas assim: anemia, 
cãibras e estresse. 
 

No começo do verbete pode-se dizer “a manga é um fruto, da família Anacardiaceae e é a 
fruta nacional da Índia”. Em seguida pode-se dizer “as suas cores são amarelo, laranja e 
vermelho e ela possui sementes no meio”. Ao invés de escrever “por ter uma grande 
concentração de ferro é bom para as pessoas que tem anemia. Mulheres grávidas e 
pessoas que tem cãibras e estresse”, é melhor escrever “por ter uma grande concentração 
de ferro, é bom para pessoas com anemia, mulheres grávidas e pessoas que tem cãibras e 
estresse”. Na parte “demora de 4 a 5 meses entre a floração e a fruta madura” escreve-se 
“demora de 4 a 5 meses para o fruto amadurecer”. 
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Veja mais um exemplo de como escrever o verbete da palavra “arara” e, na próxima página, 
veja as sugestões de melhoria. 



Ao invés de colocar um hífen atrás dos números que indicam a acepção, coloca-se sempre 
um ponto final: 
 

3. Chegam a pesar de 1,1 a 1,3 Kg. Seu comprimento é de até 1 metro. Botam de 2 a 3 ovos 
por ano e uma ninhada precisa de 35 dias para nascer. 
 

 

No começo do verbete pode ser indicada a classe gramatical da palavra: 
 

S.f. 1. O nome científico da arara azul grande é Anodorhynchus glaucus. Está em extinção 
porque o ser humano a caça e assim ela não tem como se procriar. Grita para se comunicar, 
e é da mesma família dos papagaios. Se alimenta de frutas, insetos, sementes e castanhas. 
Costuma habitar em florestas tropicais. 2. Existem várias espécies com várias cores. As 
principais são: azul; Canindé; verde-grande; garganta-azul; vermelha e militar. 3. Chegam a 
pesar de 1,1 a 1,3 Kg. Seu comprimento é de até 1 metro. Botam de 2 a 3 ovos por ano e 
uma ninhada precisa de 35 dias para nascer.  
 

 

As acepções 1, 2 e 3 podem ser juntadas em uma acepção só, pois tratam do mesmo 
assunto, arara como animal: 
 

S.f. 1. O nome científico da arara azul grande é Anodorhynchus glaucus. Está em extinção 
porque o ser humano a caça e assim ela não tem como se procriar. Grita para se comunicar, 
e é da mesma família dos papagaios. Se alimenta de frutas, insetos, sementes e castanhas. 
Costuma habitar em florestas tropicais. Existem várias espécies com várias cores. As 
principais são: azul; Canindé; verde-grande; garganta-azul; vermelha e militar. Chegam a 
pesar de 1,1 a 1,3 Kg. Seu comprimento é de até 1 metro. Botam de 2 a 3 ovos por ano e 
uma ninhada precisa de 35 dias para nascer. 
 

 

Pode-se colocar um exemplo no final dessa primeira acepção, por exemplo: 
 

“Eu vi uma arara voando no céu”. 
 

 

A acepção 4 pode ser mudada, tendo a explicação que arara pode significar alguém raivoso, 
irritado ou contrariado, por exemplo: 
 

O mesmo que raivoso, irritado ou contrariado. 
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Essa acepção vira a acepção numero 2, porque as outras foram juntadas com a primeira 
acepção: 
 

2. O mesmo que raivoso, irritado ou contrariado. 
 

 

Depois da definição pode vir o exemplo para essa acepção: 
 

2. O mesmo que raivoso, irritado ou contrariado: “Meu pai me viu fazendo arte e ficou uma 
arara”. 

Atividade 3 

Pensando agora em neologismos e estrangeirismos, você conhece o 
estrangeirismo hot dog e o neologismo internetês? Junto com os seus 
colegas, junte informações sobre estas palavras e faça verbetes para elas. 
Não se esqueça de escrever no verbete que se trata de um estrangeirismo ou 

Atividade 4 

Agora pense no seu desenho animado, seriado ou jogo favorito. Tem 
palavras que algumas pessoas, por exemplo, os seus pais, poderiam não 
conhecer? Que tal você definir algumas dessas palavras e mostrar aos seus 
pais, seus irmãos ou seus colegas de classe? Juntando todos os verbetes 
vocês podem formar um dicionário de termos da sala de vocês, pois lembre-

se, somente quando as definições estão em dicionários é que podemos 
considerá-las verbetes. Exemplos que podem ser definidos: Fairytopia – do 
desenho animado da Barbie é um lugar além do arco-íris onde residem 
muitas fadas; ou Sabre de luz – da saga Star Wars, é a arma dos Jedi. Uma 
espada que é um punho de metal que projeta uma lâmina de luz, esta lâmina 
é cortante e derrete as coisas. 
 

Dica: na elaboração de seus verbetes, atente-se sempre às características 
que um verbete tem e tente colocar o máximo de informações nele, para que 
fique completo e traga o máximo de entendimento aos leitores. 

Correção ortográfica: 
 

As palavras  “está”, “família” e “várias” têm acento.  Já a palavra “inseto” escreve-se com “s”. 

Na parte “o ser humano caçam elas e não tem como se procriarem”, deve-se escrever “o ser 
humano a caça e assim ela não tem como se procriar”.  Ao invés de escrever “gritam para se 
comunicarem”, escreve-se “grita para se comunicar”, e ao invés de dizer “costumam se 
habitar em florestas tropicais”, escreve-se “costuma habitar em florestas tropicais”. Na parte 
“e uma ninhada precisam de 35 dias”, escreve-se “e uma ninhada precisa de 35 dias”. 
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