
Pesquisa na Internet 

Internet - Navegação 
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Motores de busca 
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 Um motor de busca (search engine) é um sistema de 
software projetado para encontrar informações 
armazenadas em um sistema computacional a partir 
de palavras-chave indicadas pelo utilizador, reduzindo o 
tempo necessário para encontrar informações 

 

 Os motores de busca surgiram logo após o aparecimento 
da Internet, com a intenção de prestar um serviço 
extremamente importante: a busca de qualquer 
informação na rede, apresentando os resultados de 
uma forma organizada, e também com a proposta de 
fazer isto de uma maneira rápida e eficiente. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet


Motores de busca 
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  partir deste preceito básico, diversas empresas se 

desenvolveram, chegando algumas a valer milhões de dólares. 

Entre as maiores empresas encontram-se o Google, o Yahoo, 

o Lycos 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Google
http://pt.wikipedia.org/wiki/Yahoo!
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lycos


Pesquisa 
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 É possível configurar a nossa pesquisa de acordo com o que 

pretendemos em um motor de busca 

 Vamos utilizar o Google para exemplificar 

 



Pesquisa 
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 Ao fazer a pesquisa, preencha a caixa relativa à pesquisa 



Pesquisa 
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 Vamos começar com uma pesquisa simples: melhor café do 

mundo 

 



Pesquisa 
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 É possível também escrever a pesquisa diretamente na barra 

de endereço do Browser, pois os browsers costumam ter um 

motor de busca predefinido 

 



Pesquisa 
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 Repare que à medida que vai escrevendo, o motor de 

pesquisa do Google vai fornecendo dicas sobre o que poderá 

estar a querer procurar 

 Repare que conforme vai escrevendo a pesquisa o Google vai 

fornecendo os resultados quase imediatamente 

 



Pesquisa: dicas 
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 Use frases adequadas para a web 

 

 Use frases com mais probabilidade de aparecer em sites 

 

 Por exemplo, em vez de dizer minha cabeça dói, diga dor 

de cabeça, porque esses são os termos que um site médico 

usaria. 



Pesquisa: dicas 
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 Não se preocupe com os detalhes 

 

 Ortografia: O corretor ortográfico do Google usa 

automaticamente a grafia mais comum de uma palavra, mesmo 

que você não tenha digitado corretamente 

 

 Letras maiúsculas: A pesquisa revista veja é igual à 

pesquisa REVISTA VEJA 

 

 Pontuação:  A maioria dos sinais de pontuação, como 

?!,.%^*()[]\,, são ignorados durante a pesquisa 



Pesquisa: dicas 
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 Encontre respostas rápidas 

 Para muitas pesquisas, o Google fará o trabalho para você e 

exibirá a resposta certa na página de resultados da pesquisa, 

imediatamente após a digitação 

 Por exemplo, pesquise por: Previsão do tempo 



Pesquisa por: previsão do tempo 
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 Repare que aparece imediatamente uma página com 

informações sobre o tempo na sua região 



Pesquisa por: previsão do tempo 
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 Pode pesquisar o tempo para uma determinada região 

 Experimente a pesquisar por: previsão do tempo porto 



Pesquisa por definição 
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 Outra pesquisa que pode ter uma resposta rápida é a opção 

do dicionário 

 Por exemplo, para saber a definição da palavra loquaz 

 Faça a pesquisa definir loquaz 



Pesquisa por cálculos 
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 Outra pesquisa que pode ter uma resposta rápida é a opção de 
cálculos 

 Insira uma equação matemática para ver a resposta e uma 
calculadora para resolver mais problemas, até mesmo equações 
gráficas. Teste a consulta: 3*9123 

 



Pesquisa conversão de unidades 
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 Insira qualquer conversão, como comprimento, velocidade 

ou moeda. Teste a conversão: 3 dólares em euros 



Pesquisa conversão de unidades 
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 Teste a conversão: 3 km em milhas 

 



Pesquisa por desportos 
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 Pesquisa o nome duma equipa para ver informações sobre a 

equipa como por exemplo os próximos jogos 



Pesquisa por dados rápidos 
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 Pesquise o nome de celebridades, locais, filmes ou músicas e veja 
informações rápidas no lado direito da página. 

 Pesquise por exemplo por: gravitiy 



Pesquisa por dados rápidos 
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 Pesquise por: Albert Einstein 



Pesquisa por imagem 
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 Ao fazer uma pesquisa no Google pode escolher a opção 

Imagens para mostrar somente imagens 



Pesquisa por imagem 
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 Ou pode escolher imagens de mar 



Pesquisa por imagem 
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 Ou pode pesquisar por: imagens de mar 

 



Pesquisa por imagem 
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 Pode também ir a images.google.com 

 E depois inserir a pesquisar mar 

 



Pesquisa por imagem 
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Pesquisa por imagem 
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 Aparece uma listagem de imagens relacionadas com mar 



Pesquisa por imagem 
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 Clique em um resultado de imagem para visualizar uma 

versão maior, mais informações e a página da Web à qual essa 

imagem pertence. 

 



Pesquisa por imagem 
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 Ao escolher a imagem, esta aparece maior e com algumas 

opções 



Pesquisa por imagem 
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 Poder ver a imagem no seu tamanho real, carregando em Ver 

imagem  



Pesquisa por imagem 
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Pesquisa por imagem 
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 Se desejar pode fazer o download da imagem, bastando clicar 

com o botão direito do rato e escolher a opção Guardar 

imagem como… 



Pesquisa por imagem 
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 Na janela anterior, pode escolher outra opção que é Visitar 

página para navegar para a página onde está esta imagem 



Pesquisa por imagem 
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 Para voltar à listagem de resultados, basta fechar na cruz 



Visão geral da página de resultados de 

pesquisa de imagens do Google 
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Barra de produtos da Google 
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 Pode fazer um filtro diferente para a pesquisa invés de 

imagens 



Pesquisa 
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 Pode carregar em Mais para ver mais filtros 

 Poder escolher por exemplo livros 



Pesquisa 
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 Aparecem livros que estão inseridos na base de dados da 

google books 



Pesquisa por imagem 
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 Voltando à pesquisa por imagem 

 Vamos analisar a opção: Ferramentas de pesquisa 



Pesquisa por imagem – ferramentas 

de pesquisa 
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 Clique em Ferramentas de pesquisa para abrir um painel 

com as ferramentas e os filtros disponíveis e limite ou 

personalize os resultados da imagem 

 

 Por exemplo, veja somente imagens de um certo tipo, como 

fotos ou desenhos lineares, ou filtre os resultados por 

tamanho de imagem ou cor predominante. 



Pesquisa por imagem – ferramentas 

de pesquisa 
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 Repare que apareceu mais um painel das ferramentas de 

pesquisa 



Pesquisa por imagem – ferramentas 

de pesquisa 

Marco Soares 41 

 Por exemplo posso escolher para mostrar somente imagens 

grandes 



Pesquisa por imagem – ferramentas 

de pesquisa 
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 Experimente outras ferramentas de pesquisa 



Pesquisa por imagem – mostrar mais 

resultados 

Marco Soares 43 

 Se a imagem que você procura não for exibida, clique no 

botão Mostrar mais resultados na parte inferior da 

página 



Pesquisa por imagem – pesquisa 

segura 
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 Os filtros da pesquisa segura permitem alterar as 

configurações de seu navegador a fim de impedir que sites 

com conteúdo adulto apareçam em seus resultados de 

pesquisa 



Pesquisa por imagem – pesquisa 

segura 
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Navegar para outra aplicação do 

Google 
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 Em qualquer altura pode navegar para outro produto do 

Google, bastando clicar no ícone das Aplicações 



Pesquisa por imagens - opções 
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 Voltando à pesquisa de imagens, existe uma opção que está 
representada pelo botão Engrenagem 

 

 Clique no  ícone de roda dentada para aceder às suas configurações 
de pesquisa (como o idioma de pesquisa e o número de resultados 
que deseja ver por página), a pesquisa avançada (onde você pode 
inserir mais detalhes sobre o que procura) ou seu Histórico da 
Web. 



Pesquisa por imagens - opções 
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Pesquisa por imagens - Fazer login e 

sair 
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 Se você tiver feito login em sua Conta do Google, o endereço 

de e-mail e a foto de perfil associados à conta serão exibidos 

na parte superior da página. 



Pesquisa por imagens - Fazer login e 

sair 
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 Para sair da sua conta, basta clicar na foto de perfil e escolher 

a opção Sair 



Pesquisar com uma expressão exata 
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 Coloque aspas antes e depois de "[qualquer 
palavra]"para pesquisar uma expressão exata numa ordem 
exata 

 

 Experimente por exemplo pesquisar pelo seu nome 
completo entre aspas 

 

 Tenha em atenção que a pesquisa com aspas poderá excluir 
resultados relevantes. Por exemplo, a pesquisa"Alexander 
Bell" não encontrará as páginas que façam referência 
a Alexander G. Bell. 



Pesquisar dentro dum site específico 
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 Preceda a consulta de site: se souber que pretende uma 

resposta que se encontra dentro de um site específico ou tipo 

de site (.org, .edu) 

 

 Por exemplo: site:pt ou site:esaq.pt 

 

 Por exemplo vamos procurar por profij dentro do site da 

escola Antero de Quental 



Pesquisar dentro dum site específico 
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Pesquisar por tipo de ficheiro 
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 Pesquise por tipos de ficheiro específicos, tais como PDFs, 

PPTs ou XLS, adicionando filetype: e as letras da extensão 

do ficheiro. 

 Por exemplo, pesquise pela palavra profij mostrando 

somente ficheiros de powerpoint  (pptx) 

 



Pesquisar por tipo de ficheiro 
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 Se pesquisar pelo formato antigo .ppt   encontrará muitos 

mais resultados 



Pesquisar por tipo de ficheiro e por site 
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 Pode combinar várias pesquisas, por exemplo 

 pesquise pela palavra profij por documentos de word (doc) 
dentro do site azores.gov.pt 

 

 Termo de pesquisa utilizado: 

 

 

 

 

profij filetype:doc site:azores.gov.pt 



Pesquisar por tipo de ficheiro e por site 
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ignorar palavras na pesquisa 
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 Por exemplo procurar pela palavra salada, mas sem aparecer 

alface 



Encontrar páginas relacionadas 
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 Utilize o operador related: para encontrar páginas com conteúdo 
semelhante 

 Por exemplo: páginas relacionadas com o site www.record.pt 



Utilização dum site de compras de 

livros 
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 Vá ao site: 

 www.amazon.co.uk 

 Pesquise por livros de hardware, linux, hacking 

 Encontre livros com classificações altas, analise as críticas, os 

comentários sobre os livros, o número de páginas 

 Adicione 5 livros à sua lista de sites desejados (Whish List) 

http://www.amazon.co.uk/


Utilização dum site de filmes 
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 Vá ao site www.imdb.com 

 Crie um documento do word com uma tabela com os 

cabeçalhos: Título do Filme, Título em inglês, Realizador, 

atores, ano, duração, classificação 

 Introduza somente 3 actores para cada filmes dos seguintes: 

 

 Gravity 

 Thor: The Dark World 

 Ender's Game 

http://www.imdb.com/


Utilização dum site de filmes 
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 Crie outro documento do word com uma tabela com os 

cabeçalhos: Título do Filme, Título em inglês, Realizador, 

ano, duração, classificação 

 Introduza os últimos 3 Filmes protagonizados pelo ator: 

Denzel Washington 

 

 



Utilização de sites 
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 Vá ao site www.tv.com 

 E pesquise por  homeland 

 

http://www.tv.com/


Utilização de sites 
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 Crie um texto com o seu nome com design através do site: 

 http://cooltext.com/ 

 

 

 Converta texto para um ficheiro mp3 e guarde-o no seu 

computador 

 http://vozme.com/index.php?lang=pt 

 

http://cooltext.com/
http://cooltext.com/
http://vozme.com/index.php?lang=pt


Utilização de sites 
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 Analise o desempenho dum site através de: 

 http://gtmetrix.com/ 

 

 

 Aprenda a teclar rapidamente 

 http://www.typingweb.com/typingtutor/ 

 

 

http://gtmetrix.com/
http://gtmetrix.com/
http://www.typingweb.com/typingtutor/
http://www.typingweb.com/typingtutor/


Utilização de sites 
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 Este site permite fazer upload duma imagem para 

reconhecimento ótico de caracteres 

 http://www.free-ocr.com/ 

 

http://www.free-ocr.com/
http://www.free-ocr.com/
http://www.free-ocr.com/
http://www.free-ocr.com/
http://www.free-ocr.com/


Utilização de sites 
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 Vá ao portal da educação da direção regional da educação dos 

açores: www.edu.azores.gov.p 

 Faça download do calendário escolar para 2013/2014 

 

 Vá ao site da Escola Secundária Antero de Quental 

(www.esaq.pt) e veja quem pertence à Associação de 

Estudantes 

 

 Encontre os sites das escolas: Domingo Rebelo, Laranjeiras, 

Secundária da Ribeira Grande e Secundária da Lagoa 

http://www.edu.azores.gov.p/


Utilização de sites 
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 Veja o vídeo a seguir que o irá ajudar a utilizar o site: 

 http://www.homestyler.com/ 

 

 

 

 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=GRLR4_Nwbbc 

 

 Um tutorial em português (brasileiro) pode ser encontrado aqui: 
http://www.youtube.com/watch?v=QYYQSi-s2TA 

http://www.homestyler.com/
http://www.youtube.com/watch?v=GRLR4_Nwbbc
http://www.youtube.com/watch?v=GRLR4_Nwbbc
http://www.youtube.com/watch?v=QYYQSi-s2TA
http://www.youtube.com/watch?v=QYYQSi-s2TA
http://www.youtube.com/watch?v=QYYQSi-s2TA
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 Veja como funciona o site: 

http://www.spacedesigner3d.com 

 

 

http://www.spacedesigner3d.com/
http://www.spacedesigner3d.com/


Utilização de sites 
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 Veja como funciona o site: http://www.mixamo.com/c/3d-

characters 

http://www.mixamo.com/c/3d-characters
http://www.mixamo.com/c/3d-characters
http://www.mixamo.com/c/3d-characters


Utilização de sites 
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 Veja como funciona o site  http://www.isketch.net/ 

 

 Veja a seguinte lista de sites: 

 http://www.1stwebdesigner.com/inspiration/superb-3d-

flash-websites/ 

http://www.isketch.net/
http://www.isketch.net/
http://www.isketch.net/
http://www.1stwebdesigner.com/inspiration/superb-3d-flash-websites/
http://www.1stwebdesigner.com/inspiration/superb-3d-flash-websites/
http://www.1stwebdesigner.com/inspiration/superb-3d-flash-websites/
http://www.1stwebdesigner.com/inspiration/superb-3d-flash-websites/
http://www.1stwebdesigner.com/inspiration/superb-3d-flash-websites/
http://www.1stwebdesigner.com/inspiration/superb-3d-flash-websites/
http://www.1stwebdesigner.com/inspiration/superb-3d-flash-websites/

