
Aconselhamento e vida cristãCOLEÇÃO DE LINKS

guia básico de pesquisa



Como ter acesso à Coleção de Links ?

Comece pelo menu principal.



Selecione um assunto pelos arranjos alfabético ou temático.

Como começar a pesquisa ?

O ARRANJO ALFABÉTICO leva 
diretamente aos links da TAG de 
ASSUNTO escolhida.

O ARRANJO TEMÁTICO abre um leque 
maior de pesquisa por TEMA.

Ambas remetem para a Coleção de 
Links no Diigo.



Ao clicar em uma TAG em Conexão Conselho 
Bíblico, esta é a página que se abre no Diigo.
Inicialmente, ela já traz na caixa de pesquisa 
a TAG escolhida no site.

Como transferir a pesquisa para o Diigo ?



Como refinar a pesquisa por idioma ?

Ao lado da TAG inicial, separado só por espaço, 
digite  #-português ou  #-inglês .



Ao lado da TAG inicial, ou das demais TAGs já inseridas, 
digite separado por espaço:

#&Artigos 
#&Audios
#&AulasPalestras
#&eBooks
#&EsboçosApostilas
#&LivrosResenhas
#&TarefasPráticas
#&Videos

Como refinar a pesquisa por tipo de recurso ?



Como refinar a pesquisa unindo mais de uma variável ?

Por padrão, a justaposição de mais 
de uma TAG, separando-as apenas 
por espaço, resulta em registros que 
contêm todas as TAGs inseridas.

O Diigo aceita também o uso dos 
operadores de busca – os 
“operadores booleanos”, usados 
comumente em bases de dados.

 Registros que contêm ambas as TAGs

Recupera só os registros nos quais ocorrem 

simultaneamente as TAGs indicadas.

##Ansiedade AND #–português

Resultado: recursos sobre ansiedade SÓ em português

 Registros que contêm uma ou outra das TAGs

Recupera todos os registros nos quais ocorre qualquer 

uma das TAGs indicadas.

##Ansiedade OR ##Medo

Resultado: recursos sobre ansiedade E sobre medo

 Registros que contêm a primeira, mas não a segunda TAG.

Recupera todos os registros nos quais ocorre a TAG que 

precede o operador NOT, mas não a TAG que o sucede.

##Ansiedade NOT #&Artigos 

Resultado: recursos sobre ansiedade, MAS NÃO em 

formato de artigos.

AND

OR

NOT



Para abrir um recurso, 
basta clicar no título.

Como abrir o recurso escolhido ?



Boa 

pesquisa!

diigo.com/profile/conselhobiblico


