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PESQUISA DE DOCUMENTOS DIGITAIS COM O GOOGLE 

 

1 Antes de começar convém… 

 

…saber que o Google é um dos motores de busca mais 

utilizados, porém o que ele faz é apenas uma pesquisa ultra-

rápida nos documentos publicados na internet (páginas 

web, vídeos, imagens, mapas, etc.) que têm associadas as 

palavras que escrevemos na caixa de pesquisa; 

…ter ideias claras sobre o assunto a pesquisar, pensar que 

expressões exactas colocar no motor de busca: palavras 

muito gerais como água, por exemplo, podem devolver-nos 

milhões de resultados que nunca conseguiremos consultar. 

 

2 A pesquisa simples 

 

Na pesquisa simples limitamo-nos a escrever na caixa de 

pesquisa da página de início a expressão que queremos, mas 

faz muita diferença a forma como o fazemos. Por exemplo, se procuramos documentos com a 

expressão de pesquisa Livros do Harry Potter, podemos escrever com ou sem aspas. 

 

Sem aspas, o motor de busca vai dar-nos documentos onde surja qualquer uma das palavras 

“livros”, “Harry” e “Potter”, obtendo desta forma 592.000 resultados: 

Se optarmos por escrever com aspas, a pesquisa apenas tem em conta documentos onde a 

expressão surja exactamente como a escrevemos, e o número de resultados diminui para 4940: 

Podemos ainda utilizar um sinal + quando queremos documentos onde surjam duas expressões 

(Harry+Potter, “Harry Potter”+livros).   

Mas não vale a pena colocar expressões na caixa de pesquisa sob a forma de interrogações pois o 

motor de busca não é uma máquina de responder a perguntas. 
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3 A pesquisa avançada 

 
A pesquisa avançada não é mais do que condições que 

damos ao motor de busca para tornar a nossa pesquisa 

mais restrita. Pode-se aceder ao menu dessas condições 

na página de entrada (como se vê na imagem ao lado). 

 

Na figura abaixo podemos ver algumas condições que podemos incluir ou excluir na nossa busca: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tiver, por exemplo, posto como condições “livros do Harry Potter”, “só em português” e 

documentos “só em formato de Power Point”, a pesquisa desta vez apenas me apresenta 4 

resultados: 

4 Antes de terminar convém… 

 

… verificar a informação técnica/científica em pelo menos dois sítios diferentes antes de a tomar 

como verdadeira; 

… tomar nota do sítio de onde retirei a informação (texto, filmes, imagens) copiando o seu 

endereço da internet (url) e usar sempre aspas cada vez que estiver a usar as palavras dos outros; 

… não me limitar a cortar e colar digitalmente o texto, antes resumi-lo ou rescreve-lo por minhas 

palavras, nunca usando vocabulário que não entendo (posso sempre ir ao dicionário ou pedir 

ajuda),  nem  assinando nada que não escrevi. 

Filtros para a 

expressão de 

pesquisa 

Língua do 

documento 

País  de origem do 

documento 

Formato do 

documento (Word, 

PDF, PPoint, Excel, 

etc.) 

Data de publicação 

(entre as últimas 24 

horas até 1 ano) 

Sítio do documento 

onde se encontra a 

expressão de pesquisa  


