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Pequeno glossário de termos usados no campo científico 
 

 

 

Substantivos/Adjetivos 

 

amostra 

s. f. 1. Ato de amostrar. ... [Parte 

representativa de um universo de pesquisa]. 

 

campo 

s. m. 1. Terreno extenso sem mato, com ou 

sem árvores esparsas. ... 5. Esfera de 

operação de um indivíduo, organização ou 

empresa. ... 10. Espaço que se pode 

abranger, vendo por um óculo de alcance. 

11. Lugar destinado a combate, torneios etc. 

 

conceito 

s. m. Filos. Idéia, abstração. 2. Opinião, 

reputação. 3. Sentença, máxima. 

 

dissertação 

s. f. Exposição escrita ou oral sobre um 

assunto qualquer. 

 

elemento 

s. m. 1. Na ciência da antiguidade, cada uma 

das substâncias básicas: a terra, o ar, a água 

e o fogo. 2. Estas mesmas substâncias 

consideradas como forças da natureza ou 

como a própria natureza. [A química atual 

enumera 103 elementos] S. m. pl. 1. 

Primeiras noções; princípios. 2. Dados, 

material. 

 

estudo 

s. m. 1. Ação de estudar. 2. Aplicação, 

trabalho do espírito para empreender a 

apreciação ou análise de certa matéria ou 

assunto especial. 3. Ciência ou saber  

adquiridos à custa desta aplicação. 4. 

Investigação, pesquisa acerca de 

determinado assunto. 5. Obra em que um  

 

 

autor estuda e elucida uma questão. ... 7. 

Tecn. Projeto, plano. 

 

glossário 

s. m. Livro ou vocabulário em que se dá a 

explicação de palavras obscuras ou 

desusadas. 

 

metodologia 

s. f. 1. Estudo científico dos métodos. 2. 

Arte de guiar o espírito na investigação da 

verdade. 3. Filos. Parte da lógica que se 

ocupa dos métodos do raciocínio. 

 

monografia 

s. f. Trabalho escrito, pormenorizado, sobre 

tema restrito. 

 

objetivo 

adj. 1. Que diz respeito ao objeto. 2. Que se 

refere ao mundo exterior. 3. Filos. Diz-se da 

idéia ou de tudo o que se refere aos objetos 

exteriores ao espírito; que proveio do objeto; 

que provém das sensações (opõe-se a 

subjetivo). 4. Que expõe, investiga ou critica 

as coisas sem procurar relacioná-las com os 

seus sentimentos pessoais. ... S. m. Meta ou 

alvo que se quer atingir. 

 

objeto 

s. m. 1. Tudo que se oferece aos nossos 

sentidos ou à nossa alma. ... 3. Tudo que 

constitui a matéria de ciências ou artes. 4. 

Assunto, matéria. ... 

 

pesquisa 

s. f. Ação ou efeito de pesquisar; busca, 

indagação, inquirição, investigação. 
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premissa 

s. f. Lóg. Cada uma das duas proposições, a 

maior e a menor, de um silogismo, das quais 

se infere a conclusão. — P. maior: a que 

contém o o predicado da conclusão. P. 

menor: a que contém o sujeito da conclusão.  

 

pressuposto 

(ô), adj. Que se pressupõe. S. m. 

Pressuposição, conjetura. 

proposição 

s. f. 1. Ato ou efeito de propor. 2. Gram. 

Expressão de um ou mais pensamentos por 

meio de palavras; oração. 3. Asserção, 

máxima, sentença. 4. Mat. Teorema. 5. Lóg. 

Expressão em que se afirma ou se nega 

alguma coisa de um sujeito. 

 

relato 

s. m. Ato ou efeito de relatar; relação. 

 

relatório 

s. m. 1. Exposição, relação, escrita ou oral. 

2. Descrição minuciosa de fatos de 

administração pública ou de sociedade. 3. 

Parecer ou exposição dos fundamentos de 

um voto ou apreciação. 

 

silogismo 

s. m. Lóg. Argumento que consiste em três 

proposições: a primeira, chamada premissa 

maior; a segunda, chamada premissa menor; 

e a terceira, conclusão. Admitida a coerência 

das premissas, a conclusão se infere da 

maior por intermédio da menor.  

 

teoria 

s. f. 1. Princípios básicos e elementares de 

uma arte ou ciência. 2. Sistema ou doutrina 

que trata desses princípios. 3. Conhecimento 

especulativo. 4. Conjetura, hipótese. 5. 

Utopia. 7. Opiniões sistematizadas. 

 

tese 

s. f. 1. Proposição que se enuncia, que se 

expõe, que se sustenta. 2. Tema, assunto. 3. 

Conjunto de trabalhos que se expõe em 

público para obtenção de cátedra 

universitária. 4. Mat. Conclusão de um 

teorema. Em tese: em princípio. 

 

variável 

adj. m. e f. 1. Sujeito a variações; 

inconstante, mudável. [Para ser definida, a 

variável precisa conter valores] 

 

 

Advérbios/conjunções 

 

ademais 

adv. Demais, além disso. 

 

através 

adv. De lado a lado. Exige sempre a 

preposição de. A. de: de um para outro lado 

de; por entre; no decurso de. 

 

contudo 

conj. Entretanto; mas; não obstante; porém; 

todavia. 

 

destarte 

adv. Assim, desta forma. 

 

entretanto 

adv. Entrementes, neste meio tempo, no 

entanto. Conj. Contudo, todavia. S. m. 

Intervalo de tempo entre duas ações. 

 

mediante 

adj. m. e f. Que medeia. S.f. Mús. Terceira 

nota acima da tônica. S. m. Tempo decorrido 

entre dois fatos ou duas épocas. Prep. Por 

meio de, com auxílio de, por intervenção de. 

 

No entanto 

adv. Entretanto, durante isto, neste meio 

tempo. Loc. conj.: entretanto, contudo, 

todavia. 

 

trás 

adv. e prep. Atrás, detrás, após. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dicionário Michaelis on line.  
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