
 

1. Começamos por considerar a versão on-line introdutória do próprio livro NLTK, que se encontra disponível 
no seguinte endereço: http://www.nltk.org/book/. Leia com atenção as secções 1.2, 1.3 e 1.4 e depois 
instale a NLTK no seu ambiente Python. Sugestão: trabalho com o Google Colaboratory. 

2. Execute os exemplos referidos nas secções anteriores, no seu sistema. Mas, primeiro vamos instalar a 
biblioteca NLTK, através da ferramenta “pip” (Python Package Installer). Para isso, abra um terminal e 
tente executar o seguinte comando (Nota: o “$” significa a prompt, quer em Unix, quer em Windows): 

$ pip install nltk 

3. Se não funcionar no Windows é porque deve faltar o “caminho” para a diretoria onde o python.exe está 
instalado. Terá de redefinir a variável de âmbiente “PATH” acrescentado o caminho para essa diretoria. 
Normalmente, o Python encontra-se instalado em:s): 

C:\Users\john\AppData\Local\Programs\Python 

4. Será que pode usar esta biblioteca no ambiente Google Collaboratory? Experimente implementar alguns 
dos exemplos anteriores, nesta plataforma. 

5. Experimente o seguinte código, tentando entendê-lo bem: 

import nltk 

f=open('meutexto.txt','rU') 
txt= f.read() 
tokens = nltk.word_tokenize(txt.lower()) 
text = nltk.Text(tokens) 

for w in text.vocab(): 
 if w.isalpha(): 
  print(w.ljust(20,'.'),text.count(w)) 

Descreva o que é que é feito aqui. Depois implemente o programa no Google Collaboratory, de modo a que 
o ficheiro de texto seja aberto a partir da sua GDrive. Nota: terá de ter instalado o módulo “punkt”, da 
seguinte forma: nltk.download(“punkt”). 
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Descrição Geral: Nesta aula vamos iniciar o estudo de uma biblioteca para Processamento de Linguagem Natural, 
criada em Python — “Natural Language Toolkit” (NLTK). Esta é uma biblioteca rica em funcionalidades prontas a 
serem utilizadas em operações gerais de processamento de texto. Existem múltiplos recursos, muitos on-line e 
livremente disponíveis, para aprendermos a usar a NLTK. Esta folha de trabalho pretende assim ser um ponto de 
partida para a exploração da NLTK.

http://www.nltk.org/book/
https://colab.research.google.com/
https://colab.research.google.com/


6. Leia a Secção 3 do Capítulo 1, implementando os respetivos exemplos que vão sendo apresentados. Note 
que estes exemplos estão relacionados com algo que fizemos numa ficha anterior, envolvendo a 
contagem/estatísticas de termos em textos. Assim, estamos a ver formas mais convenientes e seguras da 
realização destas tarefas. 

7. Explore como em NLTK pode aceder à ao thesaurus WordNet. Implemente um bloco de código que pede 
ao utilizador uma palavra em Inglês e depois lista os seus sinónimos, com base na WordNet. 

8. Existirá a possibilidade de fazer o mesmo que no exercício anterior, mas para o Português? 

9. Explorando a SentiWordNet da NLTK, crie um bloco de código que pede ao utilizador uma palavra e depois 

escreve um dos três seguintes emojis, consoante a palavra seja negativa, neutra ou positiva: ☹  😐  😀 . 

10. O Capítulo 3 descreve várias formas de aceder a texto oriundo de diversos formatos: txt, pdf, html, etc. 
Estude o essencial deste capítulo de crie um programa que use a NLTK para carregar uma coleção de 
documentos e mostrar uma listagem com as 30 palavras mais relevantes, segundo o método TF*IDF. 

11. Usando as 30 palavras mais relevantes, obtidas pelo exercício anterior. Crie uma função que calcula a 
semelhança cosseno entre dois documentos, para um espaço vetorial cuja base é composta pelas 30 
palavras encontradas.
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