
Noções Gerais do BibleWorks 10 

 

A interface do usuário e o arquivo de ajuda do BibleWorks 10 ainda não foram traduzidos ao 

português. Como tudo está em inglês, aqui estão algumas ajudas básicas para quem quiser 

utilizar o programa para certas buscas e utilidades básicas. 

 

Interface do Usuário 
 

Janela de Pesquisa (Search) 

 Linha de Comando – A linha de comando é onde qualquer pesquisa começa. Pode-se: 
o pesquisar palavras, usando quatro tipos básicos de busca 

 AND search (.) – busca uma ou várias palavras em um versículo (a 

ordem não importa) 

 OR search (/) – busca todas as palavras em vários versículos 

 PHRASE search (') – busca uma frase (palavras em sequência – a 

ordem é importante) 

 fuzzy search (=) – somente em inglês; busca uma palavra e todos seus 

derivados 

o buscar passagens, escrevendo as primeiras três letras do livro bíblico em 

inglês, seguido pelo capítulo e versículo (pode-se separar o cap. e o ver. por 

(:), (.) ou um espaço) 

 se quiser buscar um novo capítulo dentro do mesmo livro, não é 

preciso escrever o nome do livro 

 se quiser buscar um novo versículo dentro do mesmo capítulo, não é 

preciso escrever o capítulo de novo 

o mudar a versão de busca, ao utilizar o código da mesma (ex: BGT, ARA, etc.) 

o estabelecer limites de busca com a letra (l) ou pelo ítem (Choose Search 

Limits) no menu logo abaixo da linha de comando 

 Lista de Resultados – A lista de resultados mostra os resultados da sua pesquisa feita 
na linha de comando 

 

Janela de Leitura (Browse) 

 

 A janela de leitura mostra o resultado da pesquisa selecionado. Pode-se utilizar a 

janela de leitura de dois modos: 

o modo de leitura (browse), permitindo o usuário a ler o texto completo na 

versão escolhida 

o modo de múltiplas versões (multiple version), permitindo o usuário a 

comparar o texto com outras versões 

 Assim, as versões que aparecem na janela de leitura podem ser: 
o versões de busca (search) – a versão utilizada na busca da janela de busca 

o versões disponíveis (display) – as versões selecionadas para compara com a 

versão de busca 

 

Janela de Análise (Analysis) 

 

Existem várias guias na janela de análise. Pode-se aprender mais sobre elas ao mover o cursor 

por cima da guia e apertar o botão F1. 


