
Como identificar sites fiáveis na Internet: 

 
∗ Preferir sites e endereços que sejam credíveis; 
∗ Navegar em instituições oficiais, organizações publi-

cas e privadas, em vez de páginas de pessoas singu-
lares; 

∗ Confrontar informação com outras fontes e /ou 
endereços para testar a sua cientificidade; 

∗ A informação deve valer pela sua autenticidade, 
actualidade, qualidade, mais do que pela sua quan-
tidade; 

∗ Verificar as fontes referidas pelo autor da página; 
∗ Saber se, na verdade, é esta a informação que se 

procura e necessita. 
   

Após a pesquisa, como guardar a infor-
mação: 
 
∗ Como ficheiro de txt; 
  - Ficheiro - salvar como - seleccionar unidade - 
definir nome do arquivo (ou aceitar por defeito) - guar-
dar. 
∗ Guardar imagens: 
  - Clique na imagem com o botão direito do rato - 
guardar imagem como - definir nome de arquivo - 
guardar. 
  - Copiar - clique na imagem - opção copiar - abrir 
aplicativo - colar. 
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Colecção Como Fazer 

1. Pesquisa documental 

2. Trabalho escrito: apresentação formal 

3. Apresentação oral: de um trabalho escrito 

4. Relatório: estrutura formal 

5. Pesquisa na Internet 
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A Pesquisa na Internet é semelhante à que se faz 
num catálogo ou base de dados; pode resultar um pouco 
mais complexa dado que: 
 - o número de páginas onde se procura é enorme; 
 - as páginas web dizem respeito a todo o tipo de activi-
dades e não estão classificadas, seleccionadas ou ordena-
das como os catálogos; 
 - não existem listas normalizadas de palavras. 
 

O que é a Internet? 
 - É a maior rede de computadores do Mundo, abran-
gendo todos os países. 
∗ O que é um rede de computadores? 
 - É um conjunto de dois ou 
mais computadores interliga-
dos, de modo a trocar infor-
mação e partilhar recursos. 
∗ O que existe na Internet? 
 - Uma quantidade enorme 
de informação. 
 
 

Internet = Biblioteca: 
∗ Os sites = livros; 
∗ Os sites estão espalhados em vários computadores do 

mundo; 
∗ Nas biblioteca, para se localizar os livros, usam-se catá-

logos; 
∗ Na Internet, para se localizar a informação, usam-se os 

sites. 
 

 WWW - principal serviço da Internet 
∗ Da mesma maneira que um edifício é identificado pelo nº da 

porta e pelo nome de rua, cada página web tem o seu ende-
reço: 

  - http:/www.sapo.pt/índex.htm 
∗ Alguns códigos de país: 
  - pt - Portugal 
  - es - Espanha 
 - br - Brasil 
 - fr - França 
∗ Nem todos os endereços terminam com o código do país. 

Por vezes usam-se outras letras para indicar a organização 
a que um endereço está ligado, por exemplo: 

 - com - empresas 
 - edu - ensino, universidades 
 - org - organizações sem fins lucrativos. 
 

Como fazer uma pesquisa na Internet 
 
∗ Para fazer uma pesquisa por palavras chave (núcleo da 

ideia do que se procura) utilizam-se os motores de busca: 
Alta Vista, Yahoo, Sapo, Google…; 

∗ Definir previamente uma estratégia de pesquisa (semelhante 
à que se usa quando procuramos em catálogos e bases de 
dados: 

  - identificar palavras chave; 
  - eleição de termos que traduzem o tema a procurar; 
∗ Em função do projecto de investigação podem-se procurar 

imagens, vídeos e sons; 
∗ Quando se encontra uma página web interessante para o 

tema do trabalho, deve guardar-se na lista de “Favoritos”, 
ou registar o seu endreço. 

Características gerais ∗ se a palavra ou palavras estão mal 
escritas propõem a palavra correc-
ta; 

∗ Tem uma grande fonte de imagens; 

∗ Traduz textos e páginas web 

Língua ∗ Clica-se em preferências e  escolhe-
-se a língua pretendida. 

Resultados da pesquisa ∗ As palavras pesquisadas aparecem 
a negrito; 

∗ Pode-se eleger de 10 a 100 
(Preferências); 

∗ Em cada página aparece uma liga-
ção para páginas semelhantes. 

Acentos ∗ Não são necessários. 

Maiúsculas - Minúscu-
las 

∗ Lê ambas da mesma forma. 

Expressões ∗ Devem ser colocadas entre aspas 
ex.: “aves em extinção” 

Pesquisa de todas as 
palavras 

∗ Apresenta, por defeito, as páginas 
web que contêm todas as palavras 
pesquisadas, mas não necessaria-
mente na ordem colocada; 

∗ Pode-se colocar o sinal (+) antes 
dos artigos, preposições, prono-
mes… para que a pesquisa os 
inclua. 

Excluir palavras ∗ Colocar o sinal (-) antes da palavra 
que se quer excluir  
ex.: +poluição-rios 

Singular ou plural ∗ Quando se procuram documentos 
com palavras quer no singular ou 
no plural utilize-se o operador 
lógico OR entre cada palavra  

ex.: pescador or pescadores 

Pesquisa avançada ∗ Acesso ao formulário de modos 
diversos de pesquisa. 

Exemplo - Motor de busca GOOGLE -  www.google.pt 


