DICAS PARA OTIMIZAR SUA PESQUISA NA INTERNET





















FONTE:

Abuse da sua criatividade. Quando for pesquisar sobre um determinado assunto, procure
por palavras chave. Quanto mais específico você for mais próximo de um resultado
satisfatório, em algumas situações. Noutras situações o assunto é tão específico que não
aparecerá facilmente nos buscadores, nesse caso então será necessário procurar por
assuntos afins, que estejam relacionados.
Algumas vezes, ao procurar por algo você encontra outro assunto interessante, que
irá utilizar mais para frente em outro momento, então é importante CRIAR UMA LISTA DE
SITES DE PESQUISA de forma a economizar tempo no futuro em fazer nova busca. Um
modo de fazer isso é colocar o endereço escolhido no FAVORITOS do seu navegador. Outro
modo é selecionar o site, copiá-lo e colá-lo no Word como hiperlink, assim você poderá
agrupá-lo com outros, por tema.
Coloque o objeto de sua pesquisa entre aspas. O número de documentos encontrados
será menor, porém com maior qualidade e precisão.
Quando procurar um nome com sobrenome, use vírgulas. Exemplo: Danes, Claire. A
resposta será mais precisa do que se digitasse Claire Danes.
Na pesquisa de nomes, use minúsculas, mas com a primeira letra maiúscula, pois se você
fizer uma busca, por exemplo, por carlos serra, pode chegar a páginas que mostram os
tipos de serras (montanhas) do país.
Se não souber qual a grafia correta de uma palavra, você pode usar o * (asterisco).
Exemplo: você procura o nome Christopher, mas não sabe como se escreve. Digite C*risto*
e terá páginas que contém Christopher (em meio a outros termos semelhantes, como Jesus
Cristo, Cristianismo, etc). Mas nem todos os sites de pesquisa aceitam o recurso.
Para fazer uma busca exata, coloque um ponto final na palavra a ser pesquisada.
Quando se trata de endereços (URL), é melhor utilizar dois pontos antes do assunto que
você deseja pesquisar. Digitando, por exemplo, :url:shareware, o buscador irá mostrar
sites que tenham a palavra shareware em sua url. Se você digitar :tex:saúde, obterá
páginas que contêm a palavra saúde.
Pesquise páginas da Web em um idioma específico: Use o menu suspenso Idioma,
na caixa de pesquisa. Você pode localizar todos os documentos da Web sobre determinado
tópico, escritos apenas no idioma especificado. Esse tipo de pesquisa exclui sites da Web
escritos em outros idiomas. Observação: esse recurso só está disponível para pesquisas de
páginas da Web. Exemplo: Se você selecionar francês, no menu suspenso Idioma, para
pesquisar escargot, aparecerão páginas escritas apenas em francês e incluindo a palavra
escargot.
Use
texto
em
letras
minúsculas
em
suas
pesquisas.
Quando você usa texto em minúsculas, o serviço de pesquisa localiza resultados em
maiúsculas e minúsculas. Quando você usa texto em maiúsculas, o serviço de pesquisa só
localiza
resultados
em
maiúsculas.
Exemplo: Quando você pesquisa alagoas, aparecem Alagoas, alagoas e ALAGOAS nas
suas páginas de resultados. Mas, quando você pesquisa Alagoas, aparece apenas Alagoas
nas páginas de resultados.
Inclua
e
exclua
palavras.
Para certificar-se de que uma palavra seja sempre incluída em sua pesquisa, coloque um
sinal de adição (+) antes da palavra-chave (sem espaços) na caixa de pesquisa. Para
certificar-se de que uma palavra seja sempre excluída de sua pesquisa, coloque um sinal de
subtração (-) antes da palavra-chave (sem espaços) na caixa de pesquisa.
Exemplo: Para localizar receitas de biscoitos de chocolate sem manteiga, experimente
receita biscoito +chocolate -manteiga.
Use
curingas.
Quando você digita um asterisco (*) no final de uma palavra-chave, é possível pesquisar
várias
formas
da
palavra.
Exemplo: Digite sobre* para localizar sobre, sobreaviso, sobreloja e sobremesa.
http://www.conscienciologia.net/dicas_pesquisa_internet.htm

Ferramentas de buscas simples e avançadas
Altavista: mecanismos por busca direta. Buscas simples e avançadas e tradução
http://www.altavista.com.br
 Cadê: mecanismo de busca – pertence ao yahoo
http://www.cade.com.br



Google: Tem a vantagem de localizar no texto o(s) vocábulo(s) solicitado(s)
ressaltado em cores.
http://www.google.com.br
Para pesquisar bem no Google, siga estas dicas
1-Ao pesquisar por sites que tenham no título (aquela barra superior no Internet Explorer)
algum nome, por exemplo: "Ronaldinho", coloque:
intitle:Ronaldinho (sem espaço entre o ":" e "Ronaldinho")
Se forem duas palavras, coloque:
allintitle:Ronaldinho Gaúcho
2- Se quiser pesquisar por uma palavra num site específico, por exemplo "medicamento" no
site do jornal Estadão (www.estadao.com.br), coloque:
medicamento site:estadao.com.br (não tem o "www") (também sem espaço entre o ":"
e "estadao".
3- Se precisar de um dicionário de inglês (com definições em inglês), digite, por exemplo,
para a palavra "dog":
define:dog
Essa opção vale para o português também.
4- Se estiver procurando um filme específico, digite movie: nome do filme ;
5- Para procurar um arquivo com extensão exe ou em mp3 utilize: arquivo filetype:xx
Ex: quero procurar arquivos pdf com a palavra opera
opera filetype:pdf

Fonte: Revista InfoExame Fevereiro/ 2005 in
http://www.guiadohardware.net/comunidade/pesquisar-dicas/211041/
Copiando/Gravando o produto de sua pesquisa (texto- tabela-imagens)
Uma vez encontrado o texto que lhe interessa você pode copiá-lo por partes selecionando apenas
os parágrafos/objeto que lhe interessam. Nunca copie uma página inteira de texto com outros
objetos (imagens, tabelas, gifs, etc) juntos, pois no conjunto, também irá a tabela que dá
estrutura à página. Eles devem ser copiados separadamente.
Quando precisar de uma imagem (foto, desenho ou gif) para colocar em algum programa de
montagem de páginas para a Internet, você precisará de gravá-lo e não copiá-lo. No caso de
músicas ou filmes também. Para isso é só clicar com o botão direito sobre o objeto desejado e
utilizar
a
opção
salvar
imagem
como
ou
salvar
destino
como.
Alguns sites já possuem a opção de download para sua máquina, aí então é só escolher a opção
SALVAR, encontrar a sua pasta e gravá-lo.
*Vale lembrar que para copiar, devemos selecionar o objeto e depois, clicando com o botão direito
sobre a seleção clicar na opção COPIAR (ou utilizar pelo teclado a opção crtl+c, ou ainda clicar no
menu em EDITAR-COPIAR. Depois você poderá entrar no programa onde o material será colado,
clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho e escolher a opção colar( ou pelo teclado
ctrl+v, ou ainda /EDITAR-COLAR)
** É muito importante que você saiba em que lugar da máquina o seu material de pesquisa será
salvo. Se você está na escola, o melhor lugar para você salvar é na sua pasta, aquela que tem seu
nome. Na sua casa você pode salvar nos MEUS DOCUMENTOS, ou criar uma pasta, dentro do
mesmo,
e
gravar
todo
o
material
que
for
específico
de
um
trabalho.
Exercício
1. Abra o browser e faça o teste com os 3 sites de busca apresentados. Verifique qual foi o site mais
rápido e qual trouxe o conteúdo mais de acordo com o tema abordado. Dica: use o tema
Tecnologia atual. Essa pesquisa tem o objetivo de verificar quais são os dispositivos mais atuais
que utilizam as tecnologias mais atuais no momento.
2. Faça essa pesquisa usando o site que você achou mais adequado.
3. Copiem e colem no Word um texto com figuras sobre os dispositivos atuais que utilizam as
tecnologias mais recentes. Não se esqueçam de colocar no final do texto a referência bibliográfica
e os nomes dos alunos.
4. Mandem de volta no meu email o arquivo com o texto.

