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Gerenciando o  seu Workspace (Espaço de Trabalho) :  Aqui  é 
possível  gerenciar  todo o conteúdo da sua pesquisa.  Você 
pode organizar  seus í tens salvos em diferentes pastas e 
compar ti lhar  estes dados com outras pessoas.  Pode ainda 
carregar arquivos pessoais como imagens,  v ídeos,  sons e l inks 
externos,  cr iando e guardando seus próprios documentos 
neste espaço.
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Workspace (Espaço de Trabalho) :  Cl ique em Save  para salvar 
ar t igos,  imagens ou vídeos no seu espaço de trabalho.  Isso 
faci l i ta  a recuperação e o compar ti lhamento dos dados de sua 
pesquisa.
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Busca :  Ao acessar www.britannica.com ,  d igite uma palavra ou 
frase e cl ique em Go .  Os recursos de auto-completar  (auto 
complete) e de sugestões de ar t igo (fuzzy search) ajudam a 
produzir  mais resultados.
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Canais  de temas :  Todos os dias são sugeridos vídeos,  ar t igos 
enciclopédicos e posts interessantes no blog da Britannica.
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Browse :  Navegue pelos ar t igos em ordem alfabética ou por 
assunto,  e  tenha acesso a biografias,  revistas/periódicos, 
imagens,  v ídeos,  f i lmes,  e-books e fontes primárias.
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Compare Countries :  Compare dados gerais e  estatíst icas entre 
países.
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World Atlas :  At las interativo do mundo.  Visual ize mapas, 
ar t igos,  estatíst icas e sugestões de l inks externos.
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World Data Analyst :  Compare dados e rankings estatíst icos 
entre diferentes países e ordene os países pelos totais, 
percentuais ou taxas mais altas e mais baixas.
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Ar tigos Enciclopédicos :  Cl ique no ar t igo para começar a sua 
busca.
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Pré-visual ização de um ar t igo :  Pré-visual ize o ar t igo 
destacado em azul.  Decida se você quer continuar a ler  o 
ar t igo ou faça outra seleção.
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Conteúdo adicional :  Acesse mais informações sobre o assunto 
de interesse em revistas,  e-books,  fontes primárias e sites 
selecionados pelos editores da Britannica.
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Ferramentas do Ar t igo na Barra Lateral :  Encontre recursos 
mult imídia,  o  histórico do ar t igo,  dicionário,  conteúdos 
adicionais relacionados e outras ferramentas úteis  na barra 
lateral  azul .
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Seja um colaborador :  Você também pode sugerir  mudanças e 
contr ibuir  com material  para a Britannica,  além de ver  as aval-
iações de nossos editores para cada contr ibuição.
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Ferramentas de pesquisa :  Uti l ize os ícones correspondentes 
para salvar,  imprimir  ou enviar  por e-mail  o  conteúdo do ar t igo 
visual izado.
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Get Involved :  É  possível  contr ibuir  com a Britannica,  enviando 
sugestões de vídeos,  fotos ou de l inks externos para o ar t igo 
em visual ização.
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FERRAMENTAS DE PESQUISA RESULTADOS DE PESQUISA ARTIGO BARRA LATERAL
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