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Guião de apoio à pesquisa na Internet 
 

A Internet é uma fonte inesgotável de informação. Podes e 

deves recorrer a este novo meio, tendo em conta alguns 

aspetos que te poderão ajudar a não te perderes na imensidão 

de informação disponível na Internet.  

 

Com proceder para fazer uma consulta na internet? 

 

Os motores de busca são os instrumentos mais utilizados para pesquisar 

informação. O mais utilizado é o Google mas há outros. 

 

Portugueses 

 

Estrangeiros com versão em língua 

portuguesa 

 

http://www.aeiou.pt/ 

http://www.netindex.pt/ 

http://www.sapo.pt/ 

 

 

www.altavista.com 

www.google.pt 

 

 
 

 
Que tipo de fontes usar? 

 

Antes de iniciar a pesquisa deves refletir sobre as melhores fontes de informação 

para o trabalho que vais realizar.  

Não te esqueças que a informação também pode estar disponível em livros, 

enciclopédias ou noutras fontes de informação disponíveis na biblioteca. 

 

Avaliar a informação na Internet 

Antes de utilizares a informação deves colocar algumas questões para aprenderes a 

distinguir a informação de qualidade da não credível.  

 Qual é o objectivo do site? Comercial? Pessoal? Institucional? Educativo? 

 Os links funcionam? 

 Tem publicidade? 

 Quem é o autor? É uma organização? Uma associação? Uma universidade? 

 A quem pertence o domínio? Analisar o URL (endereço eletrónico) 

 A uma organização - www.abraco.org.pt/ 

http://www.aeiou.pt/
http://www.netindex.pt/
http://www.sapo.pt/
http://www.altavista.com/
http://www.google.pt/
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‘ 

 Ao governo português - www.planonacionaldeleitura.gov.pt/ 

 Ao ministério da educação - www.dgidc.min-edu.pt/ 

 A uma empresa comercial - www.portugal.com/ 

 A uma universidade - www.uminho.pt/ 

 

Regras básicas de pesquisa  

 

Algumas regras para uma pesquisa bem sucedida 

 Que tipo de informação preciso de procurar? Deves definir claramente o que 

queres procurar ou seja escolher as palavras-chave certas para a pesquisa a 

efectuar; 

 Localizar a informação e confirmar a sua credibilidade, ou seja verificar 

noutros sites a exatidão da informação; 

 Selecionar os sites mais adequados ao trabalho; 

 Organizar os sites escolhidos numa pasta de endereços nos favoritos do 

navegador.  

 

Organização de sites 

À medida que vais navegando na Internet vais encontrando endereços que 

gostarias de guardar.Estes endereços adicionam-se a uma pasta que tem o nome 

de Favoritos. 

 

 

Passos para a criação de uma lista de Favoritos 

1. Clicar em Favoritos na barra Favoritos. No separador que se abre selecionar 

Adicionar aos Favoritos 
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2. Criar em Nova pasta atribuindo-lhe um novo nome. Adicionar a página à nova 

pasta criada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: É ainda possível adicionar a página à barra de Favoritos. 

 

 

 

 

3. Elaborar as referências bibliográficas com base na informação recolhida nos 

sites que guardaste nos favoritos. (ver guião de trabalhos de pesquisa). 
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Operadores Booleanos  
 

Existem operadores booleanos que te ajudam a chegar mais facilmente aos 

resultados que realmente pretendes encontrar. 

 

E ( AND) 

O operador E restringe a pesquisa, ou seja, diminui o número de resultados 

obtidos. Faz com que se recupere apenas os documentos que contenham os 

termos escolhidos.   

Se pesquisares com a expressão  descobrimentos E navegadores vais 

recuperar os resultados que contenham as duas palavras no documento. 

 

 

 

Operador OU (OR) 

O operador OU alarga a pesquisa, ou seja, o número de resultados que irás obter 

será maior pois vai recuperar documentos que contenham quer um termo, quer 

outro, quer os dois termos no mesmo documento. 

Se pesquisar com a expressão  descobrimentos portugueses OU navegadores vais 

recuperar os documentos que contêm apenas descobrimentos portugueses , os 

que contêm navegadores e os que contêm ambas as palavras. 
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Operador NÃO (NOT) 

O operador NÃO faz com que apenas o primeiro termo seja recuperado, excluindo 

o segundo termo da lista de resultados.  

Se pesquisar descobrimentos portugueses NÃO navegadores vai excluir os 

resultados com o termo navegadores. 

 

Operadores matemáticos 

Algumas bases de dados e ferramentas de pesquisa da Internet como o Google  

usam operadores matemáticos para combinar termos de pesquisa. Os operadores 

matemáticos são os sinais mais (+) e menos (-). 

 

 (+) ; (-) 

O sinal mais (+) à frente de um termo faz com que aquele termo seja recuperado 

e assemelha-se ao operador booleano E (AND). 

Por exemplo: 

 

 Descobrimentos portugueses +navegadores    recupera registos com 

ambos os termos. 

 O sinal menos (-) à frente de um termo faz com que este seja excluído. 
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Aspas  
 

 
Colocando o texto entre aspas a pesquisa fornece-nos exatamente essa frase. 
 
Pesquisando “ Como fazer um resumo” dá-nos resultados que contem essa frase. 
 

 
 
Tipo de Ficheiro 

Para pesquisarmos documentos em formato pdf, PowerPoint ou em Word, 

colocamos a palavra pretendida seguida de filetype:ppt/pdf/doc 

Exemplo: descobrimentos portugueses filetype:ppt 
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Site 
 
Pesquisa num domínio Web escrevendo site: e o endereço eletrónico.  

Para pesquisar notícias sobre descobrimentos portugueses no jornal Público.  

Site: publico.pt/descobrimentos portugueses  
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