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Tradutor pdf em ingles para portugues

• Tradução de textos: traduza 108 idiomas apenas digitando• Off-line: traduza sem uma conexão de Internet (59 idiomas)• Câmera tradutora: traduza instantaneamente textos contidos em imagens simplesmente apontando a câmera (94 idiomas)• Fotos: tire ou importe fotos para ter traduções de maior qualidade (90 idiomas)• Conversas: traduza conversas bilíngues
dinamicamente (71 idiomas)• Escrita à mão: escreva à mão em vez de digitar (96 idiomas)• Dicionário de expressões idiomáticas: marque com estrela e salve palavras e frases traduzidas para referência futura (todos os idiomas)Aviso de permissões• Microfone, para a tradução de fala• Câmera, para traduzir textos usando a câmera• Fotos, para importar fotos da sua bibliotecaAs
traduções estão disponíveis entre os seguintes idiomas:Africâner, Albanês, Alemão, Amárico, Árabe, Armênio, Azerbaijano, Basco, Bengali, Bielo-russo, Birmanês, Bósnio, Búlgaro, Canarês, Catalão, Cazaque, Cebuano, Chicheua, Chinês (simplificado), Chinês (tradicional), Chona, Cingalês, Coreano, Corso, Crioulo haitiano, Croata, Curdo, Dinamarquês, Eslovaco, Esloveno,
Espanhol, Esperanto, Estoniano, Filipino, Finlandês, Francês, Frísio, Gaélico escocês, Galego, Galês, Georgiano, Grego, Guzerate, Hauçá, Havaiano, Hebraico, Hindi, Hmong, Holandês, Húngaro, Igbo, Iídiche, Indonésio, Inglês, Ioruba, Irlandês, Islandês, Italiano, Japonês, Javanês, Khmer, Kinyarwanda, Laosiano, Latim, Letão, Lituano, Luxemburguês, Macedônio, Malaiala,
Malaio, Malgaxe, Maltês, Maori, Marata, Mongol, Nepalês, Norueguês, Oriá, Pachto, Persa, Polonês, Português, Punjabi, Quirguiz, Romeno, Russo, Samoano, Sérvio, Sessoto, Sindi, Somali, Suaíle, Sueco, Sundanês, Tadjique, Tailandês, Tâmil, Tártaro, Tcheco, Telugo, Turco, Turcomano, Ucraniano, Uigur, Urdu, Uzbeque, Vietnamita, Xhosa, Zulu May 19, 2021 Versão 6.18.0 •
Conversão de texto em voz para mais idiomas (Búlgaro) Nunca dou avaliação para aplicativo nenhum,mais essa versão está muito pica e ainda rodando com iOS 11 e o melhor no momento recomento está tudo muito bom inacreditável amei! Falta dark mode, mas amo o app Desinstalei wordreference bem melhor esse traduz tudo errado! O desenvolvedor, Google LLC, indicou
que as práticas de privacidade do app podem incluir o gerenciamento de dados conforme descrito abaixo. Para obter mais informações, consulte a política de privacidade do desenvolvedor. Os seguintes dados podem ser coletados e vinculados à sua identidade: Localização Informações de contato Contatos Conteúdo do usuário Histórico de buscas Identificadores Dados de
utilização Diagnóstico Outros dados Os seguintes dados podem ser coletados, mas não estão vinculados à sua identidade: As práticas de privacidade podem variar, por exemplo, com base nos recursos que você usa ou na sua idade. Saiba mais Site do desenvolvedor Suporte do app Política de privacidade O Google Tradutor é, sem dúvida, a ferramenta de tradução mais
utilizada nos dias de hoje. Sua praticidade permite traduzir palavras de qualquer língua e até conversas com apenas um clique, o que contribui para sua crescente popularidade. No entanto, na hora de usar um tradutor para o inglês e outras línguas, existem alguns outros produtos que podem ser tão bons quanto (ou até melhores). Confira, a seguir, alguns tradutores de inglês e
outros idiomas que concorrem com o Google Tradutor: Microsoft Translator Se você deseja usar um bom tradutor de inglês, o Microsoft Translator pode fazer um ótimo trabalho. Ele funciona tanto na web quanto offline e possui aplicativos para o celular e computador. É possível utilizá-lo gratuitamente para traduzir inglês e cerca de outros 60 idiomas, incluindo, além de textos,
fotos e até capturas de tela ou mensagens de voz. Além disso, o Microsoft Translator pode ser acessado através do Bing ou via download do app pela App Store ou Google Play. Microsoft Translator / Captura de tela: Ariane Velasco Outro excelente tradutor de inglês é o Linguee, que também funciona como um dicionário de diversas línguas. É possível, também, encontrar uma
série de sinônimos nos idiomas para construir textos mais ricos semanticamente. Vale ressaltar, no entanto, que é necessário escrever algumas palavras em português de Portugal para que o Linguee possa detectá-las. A ferramenta também pode ser utilizada no formato app para Android e iOS. Linguee / Captura de tela: Ariane Velasco Reverso O ReversoTranslation é um
tradutor de inglês e outros 12 idiomas. Uma característica interessante dessa ferramenta é que ela permite, além de traduzir palavras, verificar como elas são utilizadas em diferentes frases e contextos. Você também pode utilizá-lo para traduzir documentos em outros idiomas, tudo isso gratuitamente. Reverso / Captura de tela: Ariane Velasco DeepL O DeepL é um tradutor de
inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, polonês, russo e português. É possível usá-lo somente na versão web. Ele permite traduzir sentenças mais longas, com o contexto certo em que são utilizadas, tornando mais fácil compreender algo dito por um estrangeiro ou ser compreendido. DeepL / Captura de tela: Ariane Velasco Babylon O Babylon é um dicionário que também
funciona como tradutor instantâneo de textos e palavras em inglês e outras línguas. Ele utiliza fontes confiáveis como o dicionário de Oxford e suporta cerca de 77 línguas. Além disso, ele permite traduzir documentos com apenas um clique. Babylon / Captura de tela: Ariane Velasco Todas essas ferramentas de tradução são gratuitas. Gostou dessa matéria? Inscreva seu email
no Canaltech para receber atualizações diárias com as últimas notícias do mundo da tecnologia. tradutor em ingles para português. tradutor em ingles para portugues online. google tradutor em ingles para portugues. tradutor de arquivos em pdf ingles para portugues gratis. tradutor de documento pdf em ingles para portugues. tradutor em voz de portugues para ingles. tradutor
de numeros em portugues para ingles. tradutor de arquivos em ingles para portugues
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