Dicas para realizar a sua pesquisa
1 - Pesquisa simples
• Use a caixa de pesquisa para encontrar descrições arquivísticas que contêm texto
correspondente. A caixa de pesquisa está disponível na parte superior de todas as páginas.
• Digite um ou mais termos na caixa de pesquisa. Caso utilize mais termos selecione símbolos
para refinar a sua busca (ver lista abaixo)..
• Pressione "Enter" em seu teclado.
• O sistema busca em todos os campos de todas as descrições arquivísticas e exibe os
resultados na página de resultados de pesquisa.
• A página de resultados mostra o termo pesquisado e o número total de resultados. Por
padrão, o sistema exibe vinte resultados de cada vez. A paginação está localizada na parte
inferior da tela e permite que o usuário navegue por longas listas de resultados.
• Clique no título para ver a descrição completa. Você será encaminhado para a página de
visualização da descrição arquivística.
• Você também pode filtrar os resultados da busca utilizando o menu lateral esquerdo.
Lista de símbolos utilizados para refinar a busca:
- Aspas ("): Os termos entre aspas serão buscados na ordem e na forma em que estiverem escritos.
Exemplo: "Reunião ordinária da Comissão de Turismo" o sistema não recuperará "Reunião
extraordinária da Comissão de Turismo", por exemplo. Não coloque espaço entre o símbolo e o
termo utilizado.
- Sinal matemático de subtração (–): O termo precedido do sinal "-" não aparecerá nos resultados.
Exemplo: Comissão -Turismo o sistema excluirá os resultados com o termo Turismo.
- Sinal matemático de adição (+): O termo precedido do sinal "+" aparecerá obrigatóriamente nos
resultados. Exemplo: Comissão +Turismo o sistema retornará resultados que tenham
obrigatoriamente o termo Turismo, podendo ter ou não o termo Comissão.
- Ponto de interrogação (?): Trata-se de um caractere curinga. Exemplo: Públic?s - o sistema
buscará Públicas e Públicos. Não coloque espaço entre o símbolo e o termo utilizado.
- Asterisco (*): Trata-se de um caractere curinga para múltiplos caracteres. Exemplo: Fund* - o
sistema buscará Fundação, Fundador, Fundição, mas não Funcionário. Não coloque espaço entre o
símbolo e o termo utilizado.
- Til (~): Pesquisa difusa. Serão recuperados termos assemelhados. Exemplo: Fundação~ - o sistema
recuperará Fundação, Fundição, Funcionário etc. Não coloque espaço entre o símbolo e o termo
utilizado.
- Sinais tironianos (&&): Podem ser usados para substituir o operador booleano AND, ou seja,
recupera apenas os registros que contenham os termos buscados. Registros só com um dos termos
serão excluídos da lista de resultados. Exemplo: fiscalização && financeira && orçamentária
- Ponto de exclamação (!): Pode ser usado para substituir o operador booleano NOT, ou seja
recupera apenas o primeiro termo, excluindo o segundo termo da lista de resultados. Exemplo:
turismo ! cooperativismo

- Barra (/): Este símbolo deve ser utilizado para que o termo seguinte seja tratado como texto e não
como um caractere especial. Por exemplo, para procurar " (1 + 1): 2" , use o seguinte: \ ( 1 \ + 1 \) \ :
2
2 - Pesquisa avançada
Existe uma interface de pesquisa avançada disponível para o usuário. Ao clicar no link abaixo da
caixa de busca, aparecerá uma nova tela. Use a pesquisa avançada para fazer uma busca mais
detalhada ou filtrar sua pesquisa.
• Selecione o operador booleano no menu:
e - Recupera apenas os registros que contenham os termos que escolheu. Registros só com
um dos termos serão excluídos da lista de resultados.
ou - Recupera registros que contenham quer um termo, quer outro, quer os dois termos no
mesmo registro.
não - Recupera apenas os registros que contêm o primeiro termo, excluindo da lista de
resultados aqueles que contêm o segundo termo.
•
•
•
•

Adicione os termos desejados na caixa de busca.
Selecione o campo específico onde deseja que a busca seja realizada.
Clique em Adicionar para incluir novas instruções para a busca.
É possível filtrar os resultados da busca utilizando o menu lateral esquerdo.

