Você conhece a ferramenta de tradução do Google?
Em suas pesquisas, alguma vez você já se deparou com um texto ou site que parecia ser
interessante, mas deixou de ler por estar em um idioma que você não domina? Saiba que hoje há
vários tradutores online para essas situações. Entre eles, destacamos a ferramenta oferecida pelo
Google. É muito simples e fácil de usar e traduz instantaneamente textos inteiros e até páginas da
web!
Veja abaixo um pequeno tutorial mostrando como traduzir textos e sites com o Google
tradutor:

1º- Primeiramente, entre no site do Google e, na barra de ferramentas localizada no alto
da página, clique em “mais” e em seguida, em “Tradutor”. Ou entre em
http://translate.google.com.br/#
2º- No quadro em branco, digite ou cole o texto a ser traduzido.

3º- No campo “Do:”, escolha o idioma original do texto ou selecione a opção “Detectar
idioma”, caso você não conheça o idioma.
4º- No campo “Para o:”, selecione o idioma para o qual você deseja traduzir.
5º- Por fim, clique na opção “Traduzir”. O texto traduzido aparecerá à direita.
Veja que a ferramenta utiliza até símbolos do alfabeto japonês! São mais de 60 idiomas.
Você pode ainda ouvir a pronúncia do texto, clicando no ícone

Caso queira traduzir um site inteiro, basta digitar o endereço no campo em branco, clicar
em “Traduzir” (ou teclar “Enter”) e o Google abrirá a página traduzida. Com essa ferramenta, você
poderá ler jornais estrangeiros, por exemplo, com muita facilidade.

O tradutor também permite que você traduza um documento inteiro que está em seu
computador, sem precisar copiar o texto. Para isso, clique na opção “traduza um documento”,
localizada abaixo do campo em branco.

Em seguida, clique em “Procurar”, para selecionar no seu computador o documento que
será traduzido.

É importante ressaltar que o Google tradutor, ao contrário de outras ferramentas mais
antigas, faz uma tradução mais próxima do texto original, mas ainda não é uma tradução
totalmente correta. Portanto, deve ser utilizada com certo cuidado.

