Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos

Alguns motores de busca
Portugueses
• aeiou (www.aeiou.pt)
• netindex (www.netindex.pt)
• sapo (www.sapo.pt)

Estrangeiros
• altavista (www.altavista.com)
• Google (www.google.com)
• yahoo (www.yahoo.com)

Directórios Portugueses

Guia de Pesquisa

On-Line

GOOGLE
(http://www.google.com/dirhp?hl=pt)
AEIOU
(http://www.aeiou.pt/dir/index.php?id=4)
SAPO
(http://pesquisa.sapo.pt/?barra=directorio)

CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA
Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos
Horário de funcionamento:
Av. Conde Castro Guimarães, 6, 2720-119 Reboleira - Amadora
Telef.: 21 436 90 54 - Fax: 21 494 87 77
bibliotecas@cm-amadora.pt
2ª Feira - 10h00 / 18h00 (Abertura só Piso 0 / Recepção)
3ª a 6ª Feira - 10h00 / 19h00 - (Piso -1 e Piso 2 encerra às 18h)
Sábado - 10h00 / 18h00 - (Piso -1 encerra 12h às 15h / Piso 2)
Pólo da Boba
Praceta António Duarte, 4-A, 2700-332 São Brás - Amadora
Telef.: 21 436 90 56 - Fax: 21 492 61 09
bibliotecas@cm-amadora.pt
2ª a 6ª Feira - 10h00 às 13h00 - 14h00 às 18h00

A Internet como rede de computadores ligados entre si, é
um privilégio do Homem moderno, sendo utilizada por
cerca de 50 milhões de usuários em todo o mundo.
No entanto, existem alguns perigos dos quais deves
aprender a defender-te…
Respeita as normas de segurança quando navegas na web

Noções Básicas

Os motores de busca

@ WEB (teia) é a parte visível da Internet, o espaço virtual
espalhado pelo mundo e ao qual podemos aceder.
@ INTERNET é o conjunto de redes em escala mundial de
milhões de computadores interligados pelo Protocolo de
Internet que permite o acesso a informações e todo o tipo de
transferência de dados.
@ URL (Uniform Resource Locator) é o lugar onde está
guardada a informação na WEB e é vulgarmente conhecido
por endereço.
Ex.: http//:WWW.casadaleitura.org
Sendo que::
http significa que se trata de um documento hipertexto, isto
é, um documento que existe na net.
www significa World Wide Web
casa da leitura é o domínio e normalmente corresponde ao
nome da página a que corresponde.
Org é a extensão do domínio constituída por 2 ou 3 letras
que indicam o tipo de indivíduo, empresa ou organização
que utiliza esse domínio ou o país a que pertencem.
Exemplos:
Org - organização não governamental
Com - comercial
pt - Portugal
Edu - educação
fr - França

Um motor de busca é um website especializado em buscar e
listar páginas da internet a partir de palavras-chave
indicadas pelo utilizador, facilitando a pesquisa e
reduzindo o tempo necessário para encontrar informações.
Ao utilizar um motor de busca deverás seguir algumas
pequenas regras que te ajudarão a encontrar mais rápida e
eficazmente a informação de que necessitas:
@ Se usares mais de que uma palavra-chave poderás
escrever as palavras entre aspas para evitar que o motor de
busca te indique todas as páginas onde se encontrem as
palavras chave que introduziste, independentemente de
estarem, ou não, relacionadas entre si.
@ Podes usar o sinal (+) ou (-) que te ajudará a restringir a
tua pesquisa e a aceder mais rapidamente à tua informação
específica que procuras:
Exemplo:
Se quiseres saber quais são os animais em via de extinção
no Brasil deverás escrever animais em extinção + Brasil.
Deste modo, o motor de busca indicar-te-á apenas as
páginas referentes aos animais em vias de extinção no
Brasil.

Como devo pesquisar?
Para poderes mais rápida e eficazmente procurar e
localizar na net a informação de que necessitas, deverás em
primeiro lugar definir muito bem qual o tipo de informação
que pretendes:
Qual o assunto sobre o qual procuro informação?
Qual o tema principal? Qual o subtema?
Quais as palavras chave (palavras específicas) que o
poderão identificar?
Encontradas as palavras-chave de que necessitas podes
efectuar a tua pesquisa de diferentes formas:
@ Localizando a página/sítio através do seu endereço que
te foi previamente indicado;
@ Utilizando os motores de busca;
@Consultando os directórios;
@Enviando uma mensagem para um forum sobre esse
tema;
@ Enviando um e-mail a um especialista sobre esse tema

@ Deves escrever em letras minúsculas e sem acentuação,
embora a maior parte dos motores de busca ignore o
tamanho da letra e dos acentos.
@ Podes utilizar a pesquisa avançada disponibilizada por
alguns motores de busca (ex. Google, Altavista), que te
ajudará a localizar mais rapidamente determinada
informação ou tipo de documento.
@ Podes também efectuar a tua pesquisa num directório
dos motores de busca, aqui a informação está organizada
por assuntos e poderá ajudar-te se não estiveres muito
certo do tema sobre o qual vais procurar informação.
Nota: quando efectuamos uma pesquisa sobre
determinado assunto, aparecem-nos sempre milhares de
páginas / documentos que incluem o termo pesquisado.
Nem todas terão informação relacionada com o tema que
pretendemos. Teremos de ser nós a escolher aquelas que
possuem informação que nos interessa. Esta escolha passa
também pela avaliação da qualidade da informação
disponibilizada na página.

