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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

ATIVIDADE DE COMPREENSÃO DE TEXTO 

Como são feitos os dicionários? 

1.O primeiro passo é preparar um grande inventário de palavras, usando como 

2.material obras literárias, jornais, revistas, bulas de remédio, manuais técnicos e 

3.praticamente tudo relacionado à língua corrente. É claro que o levantamento não 

4.começa do zero, pois dicionários antigos também são utilizados para abastecer o 

5.gigantesco arquivo. Milhões de palavras que aparecem nesse material são então 

6.cadastradas com a ajuda de um leitor óptico, um tipo de scanner, que passa esses 

7.dados para a memória de um computador. Novamente com o auxílio da 

8.informática, o passo seguinte é cruzar as vezes que cada vocábulo surge, 

9.descobrindo quais são os mais frequentes na língua e que efetivamente serão 

10.publicados. 

11.“Uma língua tem milhões de palavras, das quais apenas uma parte fará parte do 

12.dicionário”, diz o lexicógrafo (autor de dicionários) Mauro de Salles Villar, diretor 

13.do Instituto Antônio Houaiss, entidade responsável por um dos principais 

14.dicionários da língua portuguesa, o Houaiss, que possui quase 230 mil verbetes. 

15.Após serem definidas as palavras que entrarão na obra, é hora de preparar o texto 

16.dos seus significados, além de pesquisar outras informações que podem 

17.complementar os verbetes, como a origem do vocábulo e a data em que ele 

18.passou a ser usado na língua. Todo esse trabalho pode levar anos ou até décadas 

19.e, invariavelmente, envolve uma grande equipe de pesquisadores. O dicionário 

20.Houaiss levou 15 anos para ser feito, contando com mais de 200 colaboradores e 

21.lexicógrafos do Brasil e de outros países de língua portuguesa.  

(adaptado de http://mundoestranho.abril.com.br/cultura/como-sao-feitos-os-dicionarios/) 

 

1. Em relação à criação de um dicionário, podemos dizer que, segundo o texto: 

a) é necessário ignorar os dicionários anteriores para realizar um bom trabalho. 

b) não é preciso o auxílio da tecnologia para a pesquisa de palavras. 

c) um dicionário, após ser concluído, deve ter pelo menos 230 mil verbetes. 

d) um lexicógrafo não deve pesquisar palavras de outros dicionários.  

e) um dicionário pode demorar muito tempo para ser terminado. 
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2. Analise as alternativas abaixo: 

I – apenas uma parte da língua é dicionarizada. 

II – o lexicógrafo Mauro de Salles Villar fez um dicionário sozinho. 

III – o dicionário Houaiss tem exatamente 230 mil verbetes. 

 

As alternativas que não condizem com as informações do texto são: 

a) I. 

b) II. 

c) I e II. 

d) II e III.  

e) I, II e III. 

 

3. Em relação ao primeiro parágrafo do texto, podemos dizer que: 

a) faz um resgate histórico sobre criação de dicionários. 

b) aborda o benefício da tecnologia para pesquisa de novas palavras. 

c) apresenta etapas, em amplos traços, da criação de um dicionário.  

d) valoriza as palavras mais utilizadas no meio jornalístico. 

e) um dicionário prescinde de publicação das palavras mais frequentes.  

 

4. Em relação ao primeiro parágrafo do texto, podemos dizer que: 

a) faz um resgate histórico sobre criação de dicionários. 

b) aborda o benefício da tecnologia para pesquisa de novas palavras. 

c) apresenta etapas, em amplos traços, da criação de um dicionário.  

d) valoriza as palavras mais utilizadas no meio jornalístico. 

e) um dicionário prescinde de publicação das palavras mais frequentes.  

 

5. Analise as alternativas a seguir: 

I – inventário (linha 1) 

II – corrente (linha 3) 

III – zero (linha 4) 

Se fizéssemos um verbete de dicionário para essas palavras, no contexto em que 

aparecem, quais significados textuais possíveis teríamos? 

(  III  )  algo ou alguém que vem em primeiro lugar. 

(   I   )  descrição detalhada de algo. 

(  II  )  algo que flui e é aceito por muitos. 


