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PESQUISAR NA WWW … COM O GOOGLE 

• Consultar sugestões/truques da Google 

• Pesquisas avançadas 

• Pesquisar por imagens 

• Pesquisar o termo equivalente em inglês 

• Pesquisar uma imagem maior disponível 



CONSULTAR SUGESTÕES/TRUQUES DA GOOGLE 

Consultar o espaço que a Google dedicou ao assunto: 

http://www.google.pt/intl/pt-pt/insidesearch/ 

… especialmente, o menu 

“Sugestões e Truques” 

 

… e, mais especificamente, a 

secção “Ver todas as 

Sugestões e Truques” 



MENOS É MAIS 

Normalmente, um ou dois termos de pesquisa devolvem 

resultados mais abrangentes.  

Comece por termos de pesquisa pequenos e depois 

aperfeiçoe os resultados, adicionando mais palavras. 

 

Ex.: viagem a cancun 



PESQUISAR COM UMA EXPRESSÃO EXATA 

Coloque aspas antes e depois de ”[qualquer palavra]” 

para pesquisar uma expressão exata numa ordem exata. 

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. 

Ex.: "ser ou não ser" 



UTILIZAR PALAVRAS DESCRITIVAS 

Quanto mais exclusivas forem as palavras, maior é a 

probabilidade de obter resultados relevantes. Por isso, 

[toques celebridade] provavelmente é melhor do que 

[sons celebridade].  

Tenha em atenção que, mesmo que a palavra tenha o 

significado correto, se não for a mais usada, poderá não 

encontrar as páginas de que necessita. 



PESQUISAR DENTRO DE UM SÍTIO ESPECÍFICO 

Preceda a consulta de sítio: se souber que pretende uma 

resposta que se encontra dentro de um sítio específico ou 

tipo de sítio (.org, .edu).  

Por exemplo: site:edu ou site:nytimes.com. 

 

Ex.: ementa site:avepb.net 



NÃO SE PREOCUPE COM A PONTUAÇÃO 

A pesquisa ignora a pontuação.  

Isto inclui os caracteres @#%^*()=[]\ e outros caracteres 

especiais. 



PESQUISAR POR TIPO DE FICHEIRO 

Pesquise por tipos de ficheiro específicos, tais como PDF, 

PPT ou XLS, adicionando filetype: e as 3 letras da 

extensão do ficheiro. 

 

Ex.: manual de Word filetype:ppt 



INCLUIR OU IGNORAR PALAVRAS E CARACTERES 

Realce as palavras e os caracteres comuns, tais 
como ”o” e “&”, se forem essenciais para a pesquisa 
(como, por exemplo, no título de um filme ou livro), 
colocando-os entre aspas – "o".  

Também pode utilizar o sinal de subtração "-" para indicar 
itens específicos que pretende ou não pretende ver 
incluídos nos resultados, tais como ingredientes numa 
receita. 

Ex.: receita salsa -tomates 



ENCONTRAR PÁGINAS RELACIONADAS 

Utilize o operador related: para encontrar páginas com 

conteúdo semelhante, escrevendo related: seguido do 

endereço do Website.  

Por exemplo, se encontrar um Website de que gosta, 

experimente utilizar related:[inserir URL] para localizar 

Websites semelhantes. 

Ex.: 

related:simplyrecipes.com/recipes/perfect_guacamole/ 



PESQUISAR NÚMEROS NUM INTERVALO 

Não ultrapasse o seu orçamento e pesquise apenas itens 

compreendidos num intervalo de números colocando .. 

entre os montantes. 

Ex.: bicicleta 300€ .. 500€ 



PESQUISAR NA WEB EM TODOS OS IDIOMAS 

Ao efetuar uma pesquisa, clique em “Mais ferramentas de 

pesquisa”, no painel esquerdo da página de resultados, e, 

em seguida, selecione "Páginas estrangeiras traduzidas". 

A funcionalidade escolherá o melhor idioma para efetuar 

a pesquisa e apresentará os resultados traduzidos em 

inglês. 



PESQUISA AVANÇADA DE IMAGENS 

Utilize a Pesquisa Avançada de Imagens para encontrar 

uma fotografia ou um desenho de um determinado 

tamanho, cor ou tipo.  

Com as ferramentas no painel esquerdo, pode filtrar a 

pesquisa para incluir apenas fotografias com caras, 

ClipArt, imagens de alta resolução ou apenas imagens 

que estejam disponíveis para utilização comercial. 

Ex.: cristiano ronaldo 



FAZER CÁLCULOS 

Introduza uma equação matemática na caixa de pesquisa 

e calcularemos o resultado. 

Ex.: 100*3,14-cos(83)= 



TERMOS SEMELHANTES 

Obtenha resultados que incluem sinónimos, colocando o 

sinal ~ imediatamente antes do termo de pesquisa.  

Por exemplo, a pesquisa Natal ~receitas sobremesa 

devolverá resultados de sobremesas, como bolos, 

bolachas e outros doces. 

Ex.: Natal ~receitas sobremesa 



PESQUISAS AVANÇADAS 

• Consultar o endereço: 
http://www.renatoguedes.com/como-fazer-pesquisas-avancadas-no-google-parte-1/ 

(…) 

Dica 3 – Palavras ou frases diretamente no título da página 

Ex.: intitle:“crise financeira“ 

Dica 4 – Palavra diretamente na URL 

Ex.: inurl:bicicleta 



PESQUISAS AVANÇADAS (CONTINUAÇÃO) 

• Consultar o endereço: 
http://www.onlytutorials.com.br/2008/01/05/como-fazer-busca-eficiente-no-google/ 

• (…) 

Subtração: quando quisermos que a busca retorne todos os resultados com exceção 

dos que contêm uma determinada palavra, usamos o sinal de subtração. 

Ex.. Digamos que eu queira procurar notícias com exceção dos resultados que 

contenham uol. Na busca ficaria assim: 

notícias –uol 

com o sinal de subtração imediatamente antes da palavra a ser excluída. 



PESQUISAR TERMO EM INGLÊS 

• Pesquisar a expressão “tira de filme” 



PESQUISAR TERMO EM INGLÊS (CONTINUAÇÃO) 

• Pesquisar a expressão “film strip” 



PESQUISAR IMAGEM MAIOR 

• Fonte da imagem original: 

http://dm-bond.livejournal.com/81930.html 

 

• URL da imagem: 

http://s54.radikal.ru/i144/1105/56/e8f7cd2f259

a.jpg 

354 x 400 (largura x altura) 



PESQUISAR IMAGEM MAIOR (CONTINUAÇÃO) 

Como proceder: 
• Abrir janela do google.pt 

• Escolher a opção “imagens” 

• Escolher “pesquisar por imagens” (Máquina Fotog.) 

• Colar URL da imagem ou Carregar uma imagem 

• Clicar no botão “pesquisar por imagens” 

• Selecionar a opção “Todos os tamanhos” 

• Analisar os resultados e procurar o desejado 



Tamanho aceitável 

480 x 720 



PESQUISAR IMAGEM MAIOR (CONTINUAÇÃO) 

Clicar na ligação: 
http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=deargee&logNo=20128781682&parentCategoryN

o=1&viewDate=&currentPage=1&listtype=0 

… procurar a imagem desejada e, através 

do botão direito do rato, escolher a opção 

de gravar a imagem 



PESQUISAR IMAGEM MAIOR (CONTINUAÇÃO) 

• … infelizmente, a imagem não pode ser copiada 

através do botão direito do rato. 

• Alternativas: 

• Guardar a página completa e aceder à imagem que 

fica guardada dentro da pasta da página. 

• “Tirar uma fotografia ao ecrã”, pressionando a tecla 

“Print Screen”, e colá-la num editor de imagens… 

ou no Powerpoint…, procedendo à sua edição e 

posterior gravação. 




