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O Portal de Periódicos Capes oferece facilidades para o usuário 

realizar levantamentos sobre a produção científica gerada por 

pesquisadores em todo o mundo. A busca por assunto é realizada 

em diferentes fontes de informação e é possível utilizar recursos, 

como os operadores booleanos e os caracteres especiais, para 

definir os termos de uma pesquisa e melhorar os resultados.



OPERADORES 
BOOLEANOS

São operadores lógicos 

que definem as relações

entre os termos em uma 

pesquisa. São usados 

como uma estratégia de 

busca para melhorar os 

seus resultados. Os 

operadores booleanos 

podem ser usados na 

busca por assunto

simples ou avançada.



OPERADORES BOOLEANOS

Se nenhum operador 

for incluído, a busca é 

realizada procurando 

todas as palavras.



OPERADORES BOOLEANOS

Na busca simples é possível coordenar vários 

operadores booleanos na mesma caixa de pesquisa. 



OPERADORES BOOLEANOS

Na busca avançada os 

operadores booleanos já são 

previamente apresentados 

para coordenar a busca. Mas, 

também é possível coordenar 

os operadores dentro da 

mesma caixa de pesquisa 

com os apresentados, não 

necessitando a adição de 

novos campos.



CARACTERES 
ESPECIAIS

Os caracteres especiais são 

símbolos que auxiliam na 

construção da expressão de 

busca a fim de tornar os 

resultados mais restritos e 

relevantes. São eles: aspas “”, 

ponto de interrogação ?, 

asterisco *, e parênteses ( ). 

Os símbolos podem ser usados 

na busca por assunto

simples ou avançada.

“ ” Aspas

? Ponto de interrogação

* Asterisco

( ) Parênteses



CARACTERES ESPECIAIS – ASPAS 

O uso de aspas no termo 

composto recupera os registros 

que contenham as palavras

juntas.  

As aspas, assim como os outros caracteres, podem ser 

usadas na busca simples e na busca avançada.  

Usando o 

termo composto, sem 

aspas, o sistema localiza 

registros que contenham 

as palavras, não

importando a posição.



CARACTERES ESPECIAIS – PONTO DE INTERROGAÇÃO 

Use o sinal de interrogação 

no lugar de uma letra para que a 

ferramenta de busca encontre

as variações na grafia da palavra.

Neste caso, o sistema recupera WOMAN e WOMEN.  



CARACTERES ESPECIAIS – ASTERISCO

Use o asterisco no final da palavra para 

recuperar as variações dos sufixos.

O sistema irá recuperar 

SUSTAINABLE, 

SUSTAINABILITY e qualquer 

outra variação da palavra.



CARACTERES ESPECIAIS – PARÊNTESES

Use os parênteses para agrupar e 

ordenar termos dentro de uma 

expressão de busca.

Não há limite para combinações de operadores booleanos e caracteres especiais. 

Estes são recursos que podem ser usados nas buscas simples e avançada.   



DÚVIDAS? ENTRE EM CONTATO

Demais contatos acesse:

sib.referencia@furg.br

Tutorial elaborado por:

Rúbia Gattelli - rubiagattelli@furg.br



SIGA NOSSOS CANAIS

www.biblioteca.furg.br

@sibfurg

@SIBFURG

SiBFURG

@SiBFURG

https://www.instagram.com/sibfurg/
https://www.facebook.com/SIBFURG/?ref=hl
https://www.youtube.com/user/SiBFURG
http://www.biblioteca.furg.br/

