
Os recursOs que Os usuáriOs pedem:

“ Merriam-Webster Unabridged é fácil de usar e oferece muito mais do que apenas os significados 
das palavras. É ótimo ver a etimologia de uma palavra e seu uso em uma frase, sem falar da 
facilidade da busca. Meus clientes adoram esse recurso!”  
 —Bibliotecário, Museo de arte da Carolina do Norte

“A fonte #1 de referência deste milênio.”  
 —Library Journal

“ Merriam Webster Unabridged é uma ferramenta essencial do Departamento de Publicações 
da Escola de Direito de Tulane. Ter um dicionário online atualizado é essencial para garantir a 
ortografia correta e consistente na produção de trabalhos de alta qualidade.”  
 —Gerente de publicações, Tulane Law School

informações de contato:
Telefone: (312) 347 - 7000 
E-mail: latinamerica@eb.com
Visite o site: britannica.com.br 

Benefícios para assinantes:
   Capacitação e apoio
   Relatórios
    Acesso fácil e autenticação

Os preços da 
assinatura 

são baseados no 
tamanho e tipo de 

instituição. 

    700.000 definições claras com 
conteúdo enriquecido

    476.000 palavras definidas de 
uma forma simples e fácil de 
entender

    5.000 novas entradas

    143.000 etimologias

    100.000 citações de escritores 
qualificados

    107.000 frases adicionais para 
esclarecer significados

    sinônimos e antônimos

    cerca de 200 parágrafos com dicas 
sobre o uso correto de palavras 
que frequentemente são mal 
utilizadas

    cerca de 1.000 ilustrações

    pesquisas avançadas expandidas  
inclui acesso aos arquivos de 
referência da Merriam-Webster

    recursos interativos e sociais 
com jogos e quizes com 
pontuações

    Outras referências de Merriam-
Webster incluem 
Collegiate® Dictionary,  
Thesaurus, Encyclopedia; 
Medical, Spanish-English, e  
French-English Dictionaries

    Ferramentas interativas criadas 
e administradas pelos editores 
merriam-Webster

    Word of the Day, Trend Watch,
    listas, vídeos com preguntas para 
    os editores e muito mais!

    O merriam-Webster Blog 
Tendências e observações sobre 
o idioma inglês pelos editores da 
Merriam-Webster

 dictionary.eb.com

merriam-Webster reinventou seu famoso dicionário 
com vocabulário atualizado, conteúdo expandido, novas 
funcionalidades e um novo design.

Conheça o novo 
Merriam-Webster
Unabridged
o maior e mais completo 
dicionário de inglês 
americano.

Merriam-Webster Inc. 
dictionary.eb.com



Blog
Comentários 

dos editores da 
Merriam-Webster 

sobre palavras 
e linguagem, e 
notícias sobre 

o site.

Vídeos com 
perguntas para 

os editores
Os editores 

do dicionário 
Merriam-Webster 

respondem às 
perguntas comuns 

sobre gramática 
e comentam 

sobre questões 
linguísticas 

interessantes.

Opções 
avançadas de 

buscas
Melhore e amplie 

seus resultados 
com pesquisas 

de palavras, 
definições, 
funções, 

etimologias, datas 
e muito mais!

Word  
of the Day

Aprenda uma 
palavra nova a 
cada dia, com 

exemplos de uso, 
a sua história e 

como pronunciá-la 
com áudio. 

Most Popular
Listas das palavras 

mais populares 
atualizadas 

diariamente e 
semanalmente.

Trend Watch
Cobertura 

contínua das 
tendências de 
pesquisas de 

palavras geradas 
pelas notícias.

concursos 
e Jogos

Teste o seu 
vocabulário, 

conhecimento 
geral e habilidades 
visuais. Compare 
os seus resultados 
com os dos outros 

usuários do site.
Listas

Uma maneira 
divertida de 

expandir o seu 
vocabulário e 

descobrir a origem 
das palavras.

My Webster’s
Aproveite as 
preferências 

personalizadas e 
acesse pesquisas 

salvas.

pronunciações
Adicionadas com 
cada atualização 

do site.

Acesso
A outras 

referências, 
incluindo o
Collegiate®

Dictionary
e Thesaurus.

palavras 
relacionadas

Sinônimos, 
antônimos 
e palavras 

relacionadas.

Buscas 
avançadas
Inclui acesso 
exclusivo às 

referencias de 
cada palavra 

recentemente 
obtidas dos 
arquivos de 
citações da 

Merriam Webster.

citações
Exemplos de 

palavras usadas 
no contexto 

por escritores 
qualificados.

História da 
palavra

Etimologia 
das palavras 
que mapea 

suas primeiras 
aparições no 

idioma Inglês e 
descreve qualquer 

transferência de 
outros idiomas. 

datas
Incluídas 

para palavras 
frequentemente 

procuradas.

Ferramentas 
úteis

Imprima, cite, 
envie por email 

ou salve palavras 
para futuras 

visitas.

indicador de 
popularidade

Indica a 
popularidade 

de uma palavra 
baseada nas 

pesquisas feitas 
em nosso site.

David Foster Wallace 
Ken Auletta
George Will
Michael Pollan
William Safire

Barbara Kingsolver
Natalie Angier
Nora Ephron
Sebastian Junger
Anna Quindlen

ALguns dOs AutOres citAdOs:

Doris Lessing 
J.K. Rowling
Christopher Hitchens
Aaron Sorkin
Maya Angelou

Terry McMillan
Cormac McCarthy
John le Carré
Garrison Keillor 
Sarah Vowell

MAis de 4.000 novAs entRAdAs

política—advocacy research, approval rating, robocall

educação e psicologia—alpha state, antisocial personality  
disorder, intellectual disability

ciência, matemática e engenharia—approximation theory, aptamer,  
archaeomagnetism, Atterberg limit, copernicium

sociedade—air rage, assistance dog, assistive, audism,  
boomerang child, bromance, bucket list, crowdsourcing, cyberbully, 
helicopter parent, flexitarian, ecotourism

esportes—acey-deucy, air it out, albatross, amplitude, kettlebell

Artes e entretenimiento—jukebox musical, axman, geocaching

negócios e economia—adverse selection, affinity marketing, aftermarket,  
angel investor, systemic risk, shovel-ready

tecnologia— above-the-fold, ad server, adware, agnostic, application 
programming interface (API), at sign, auto-complete, mash-up, cloud computing

medicina e saúde— A-fib, angiotensin-receptor blocker, aprepitant, aripiprazole,
aromatase inhibitor, arthrocentesis, atherectomy, Avapro, CT colonography,  
bevacizumab, aseptic meningitis, patellar tendinitis, magnetoencephalography

Merriam-Webster Unabridged  é uma fonte essencial de informação sobre o idioma inglês que é atualizada com novas entradas e conteúdo várias vezes durante o ano.


