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Conceito:Comunicação em redes
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VAMOS
PARTIR PARA 

UMA
EXPEDIÇÃO

NA INTERNET?



Dicas de pesquisa na rede 

1º passo: 

saiba o que deseja 
buscar. 

2º passo: 

escolha um navegador 
de sua preferência.

3º passo: 

não fique somente na  
primeira página de 
resultados de uma 

busca. 

4º passo:

preste atenção nos 
endereços do site e 

domínios (.com, .gov, 
.org,...).

5º passo:

Evite ser muito vago 
nas suas buscas, se 

procura por 
informações sobre 

“fontes de energia", não 
coloque apenas o 
termo “fontes.”

6º passo: 

evite sites colaborativos 
como o Wikipédia.

7º passo: 

procure saber quem é o 
autor do site.

8º passo: 

indique os links e as 
referências 

bibliográficas.



Qual o significado destes domínios?

◦ “.com”

◦ “.gov”

◦ “.org”

◦ “.edu”

◦ “.br”

◦ “.net”

(são sites do governo) http://www.epe.gov.br/

(organização sem fins lucrativos) https://br.creativecommons.org/

(domínio de nível superior) https://phet.colorado.edu

(indica que o site é comercial), https://www.portalsolar.com.br

(indica sites de rede) https://pt.energia-nuclear.net/energia

(indica que o site é brasileiro) https:/objetivo.br/

Cada parte significa uma coisa para o computador.

https://www.targethost.com.br/diferencas-sites-com-net/

http://www.epe.gov.br/
https://br.creativecommons.org/
https://phet.colorado.edu/
https://www.portalsolar.com.br/
https://pt.energia-nuclear.net/energia
https://www.objetivo.br/
https://www.targethost.com.br/diferencas-sites-com-net/


HTTP 

ou

HTTPS?

◦ HTTP (Hyper Text

Transfer Protocol)



VAMOS
COMEÇAR?

Iniciaremos 

uma pesquisa 

sobre diferentes 

fontes de 

energia.



NÚMERO DE RESULTADOS
Observe que foram encontradas mais de 51 milhões de páginas que contêm 

o texto pesquisado. Contudo, são mostradas somente as dez primeiras. 



Barras de rolagem

Utilize a barra de rolagem para visualizar os dez primeiros resultados. 



Buscar novo endereço
◦ Caso esta página não contenha a informação desejada, clique na seta indicada para voltar ao 

resultado da pesquisa, e selecione outra página. 



Dicas...
◦ Coloque o que está buscando entre aspas – o número de documentos 

encontrados será menor, porém com maior qualidade e precisão. 

◦ Para fazer uma busca exata, coloque um ponto final na palavra. 

◦ Você encontrou um site bem legal e quer encontrar outros parecidos? Então 

digite: related: E ACRESCENTE O ENDEREÇO QUE GOSTOU.



Sites de Banco de 
Imagens Gratuitos 

(Uso pessoal e 
comercial)

Você também encontra imagens 

para usar nos seus trabalhos em 

sites como:

◦ https://pixabay.com/pt/

◦ https://unsplash.com/

https://pixabay.com/pt/


Na pesquisa de imagens do Google, existe uma opção chamada "direitos de uso" 

que permite identificar conteúdos com diferentes permissões de uso. 

https://www.google.com.br/imghp?hl=pt-PT


https://br.creativecommons.org/

Direitos autorais

https://br.creativecommons.org/


Sugiro 5 sites para isso:

https://www.todamateria.com.br/fo
ntes-de-energia/

http://www.epe.gov.br/pt/abcd
energia

https://www.howtosmile.org/to
pics/energy

http://www.energiasrenovaveis.com
/index.asp https://www.objetivo.br/

https://www.todamateria.com.br/fontes-de-energia/
http://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia
https://www.howtosmile.org/topics/energy
http://www.energiasrenovaveis.com/index.asp
https://www.objetivo.br/


Durante a pesquisa

◦Fazer anotações e produzir resumos 

que ajudem na compreensão do 

material que foi analisado. 



Critérios para avaliação de sites

1- Autoria:  Verificar:

◦ Quem é o responsável pelo site? É uma instituição ou 

uma pessoa física?

◦ Cita suas fontes?

◦ É um site  “.com” (comercial),   “.gov” (governamental) 

ou “.org” ( organização não governamental)?

2- Intenção:  Verificar:

◦ Com que objetivo o site foi criado? Para informar ou 

vender produtos?

◦ Veicula muita propaganda?



3- Conteúdo:  Verificar:

◦ O texto é de fácil compreensão?

◦ Está adequado a sua faixa etária?

◦ Ele oferece as informações relativas ao assunto?

4- Navegação:  Verificar:

◦ É um site de fácil navegação?

◦ Consegue acessar os links com facilidade?

◦ Tem muita propaganda? Elas atrapalham a navegação?

◦ É agradável navegar no site?

5- Atualidade  Verificar:

◦ Aparece as datas de criação da notícia



Fechando todas as janelas

Use o “X”

para fechar todas as janelas 

abertas no seu navegador. 


