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Internet

– A Internet é a rede mundial de redes de 

computadores que permite a comunicação em 

tempo real com qualquer computador do mundo, 

permitindo ao mesmo tempo partilhar recursos.

– O sucesso da Internet assenta na facilidade de

pesquisa, consulta e transmissão de informação.



Web

• O que é?

– A World Wide Web, ou simplesmente Web, é uma 

das maneiras de aceder à informação na Internet.

– É um modelo de partilha de informação que 

funciona sobre a Internet.



Motores de busca

• Os motores de busca são a chave para encontrar 

informação específica na Web.

• Sem eles seria virtualmente impossível encontrar o 

que se pretende sem conhecer a URL (endereço) 

específica.



Precauções ao Pesquisar na Web

– A fiabilidade da informação;

www.wikipedia.org

– A informação deve ser submetida a análise rigorosa, 
sobretudo no que diz respeito à origem dos conteúdos 
e à sua cronologia.

http://www.wikipedia.org/


Exemplos de motores de busca:

www.google.pt www.sapo.pt

www.aeiou.pt

www.altavista.com

www.yahoo.com

www.clix.pt

http://www.google.pt/
http://www.sapo.pt/
mailto:www.aeiou.pt
mailto:www.altavista.com
mailto:www.yahoo.com
mailto:www.clix.pt


Pesquisa de Informação de carácter genérico

• Pesquisa simples: como pesquisar

– normalmente os primeiros resultados contêm a frase, os 

seguintes ambas as palavras, os últimos uma das palavras.

Exemplo: 

história e evolução da internet





Pesquisa de Informação de carácter genérico

• Incluir palavras (+): como pesquisar +operadores

Exemplos:

periféricos +computador

(periféricos de um computador)

computadores +dispositivos +computador

(componentes e dispositivos de um computador )





Pesquisa de Informação de carácter genérico

• Excluir palavra (-): 

– os resultados não podem conter a palavra

internet -wikipédia

• Procurar termos exactos/frase (“”): 

“história e evolução da internet” 

• Pesquisa combinada:

dispositivos +computador -motherboard





Resumo:

 Utilizar uma expressão exacta, se for uma 

frase colocar aspas (“ ”)

 Procurar as páginas num idioma específico

 Utilizar apenas o texto em minúsculas, para o 

motor pesquisar tanto em maiúsculas como 

minúsculas



 Para determinada palavra ser sempre incluída 
nas pesquisa coloca um sinal de mais (+) antes da 
palavra-chave (sem espaços)

 Certifica-te de que determinada palavra irá ser 
sempre excluída nas pesquisa coloca um sinal de 
menos (-) antes da palavra-chave (sem espaços)

 Para procurar variantes de uma palavra coloca 
um asterisco (*) no fim da palavra-chave (sem 
espaços)



Caso Prático:

 Faz uma pesquisa sobre o tema Internet em 

Portugal utilizando os vários motores de busca.

Exemplos: “evolução da internet em Portugal”

história +internet

 Compara os resultados obtidos…

Bom Trabalho! 



FIM


