
E.B.2,3 SOEIRO PEREIRA GOMES 

COMO PESQUISAR NA INTERNET? 

Alguns conceitos básicos 

O lugar onde está armazenada a informação na Internet chama-se URL (Uniform Resource Locator). Normalmente 

as pessoas chamam-lhe endereço e é o conjunto de caracteres, sem espaços entre si, que aparece na barra de 

endereço do teu navegador, por exemplo: 

http://www.netescola.org/ 

 As letras http:// significam que se trata de um documento hipertexto, que é como são designados 

os documentos usados na Internet.  

 WWW significa Worl Wide Web ou “ rede de alcance mundial”. 

 Nos navegadores actuais, não é necessário digitar “http://” se o endereço começar por “www” 

 O nome que se segue a www. é chamado de domínio, e normalmente é o nome da página ou da 

instituição a que pertence.  

 A extensão do domínio (as duas ou três letras finais) significa, em geral, o tipo ou o fim da 

organização, empresa ou indivíduo que o utiliza, conforme abaixo: 

 org: organização não governamental 

 gov: governamental 

 mil: militar 

 com: comercial 

 edu: educação 

 tur: turismo 

A extensão pode também indicar a localização geográfica (país) da organização , ex:  

 “pt”(Portugal) “co.br” (Brasil), “es” (Espanha)“org.ar” Argentina, “uk” (United Kigdom) “de” 

(Deutschland/Alemanha), etc. 

 

Alguns motores de Busca 
• aeiou (www.aeiou.pt) 

• Netindex (www.netindex.pt) 

• Sapo (www.sapo.pt) 

• Altavista (http://pt.altavista.com) 

• Google (http://www.google.pt) 

• All the web (http://www.alltheweb.com) 

O que fazer antes de começar a pesquisar na Internet 

Antes de começar a fazer as pesquisas na Internet, deves considerar o seguinte: 

 A informação que procuras está disponível gratuitamente? 

 Será que não é melhor pesquisar tradicionalmente, em enciclopédias ou bibliotecas? 

 Deves procurar em sites específicos do assunto que desejas, ou usar motores de busca? 

 Quais são as palavras precisas para descrever o tópico que procuras? 

As palavras que utilizas para pesquisar devem ser muito bem escolhidas, porque a estratégia de pesquisa na Internet 

é a diferença entre encontrares ou não o que procuras.  

http://www.netescola.org/

