
Para uma consulta típica, existem milhares, até
milhões, de páginas da Web com informações
potencialmente relevantes.

Então, como o Google descobre o que mostrar em
seus resultados de pesquisa? Bem, a jornada
começa antes mesmo de digitar sua pesquisa...

Para começar sua pesquisa, primeiro você digitará no navegador
google.com aqui.

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=pt&a=google.com


Este é o Google Search Engine e você digitará todas as pesquisas aqui.
Depois clique em Google Search.

Existem muitos truques/dicas para pesquisar no Google, aqui estão alguns!

• Comece simples. Não importa o que você está procurando, mantenha simples. Comece
digitando um nome básico ou palavras. Se você está procurando um lugar ou produto em um
local específico, digite o nome junto com a cidade ou CEP.

• Menos é mais. Simples, um ou dois termos de pesquisa de palavras geralmente lhe darão os
resultados mais amplos. Comece com termos de pesquisa curtos e, em seguida, refine seus
resultados adicionando mais palavras..

• Não se preocupe com puntuação. A busca ignora a pontuação. Isso inclui @#%^*()=[] e
outros caracteres especiais (não há necessidade de colocar um ponto de interrogação)

• Procure com uma frase exata. Coloque aspas em torno das palavras "qualquer palavra"
para procurar uma frase exata em uma ordem exata.

• Use palavras descritivas. Quanto mais única a palavra, maior a probabilidade de obter
resultados relevantes.Então os toques da Beyoncé são provavelmente melhores do que a
Beyoncé soa.Tenha em mente, porém, que mesmo que a palavra tenha o significado
correto, se não for a que a maioria das pessoas usa, pode não coincidir com as páginas
que você precisa. Por exemplo, Boston Library é uma pesquisa melhor do que Library of
Boston.

• Não se preocupe com maiúsculas e minúsculas. A busca não é sensível a isso. Uma
busca por martin luther king jr é a mesma que uma busca por Martin Luther King Jr.



Agora que todos vocês estão prontos para pesquisar, vocês notarão que assim que começam a
digitar letras, o Google começa a adivinhar o que você está buscando.Você pode simplesmente
clicar na pesquisa desejada ou você pode digitar tudo e clicar em Google Search.

Você procurou com sucesso em
tudo. Você pode ver a resposta mais comum para sua pesquisa aqui. Com seu website



correspondente. Aqui estão outras pesquisas relacionadas com as suas!

Outra maneira de pesquisar mais especificamente é usar a barra de ferramentas.

Videos lhe dará apenas vídeos relacionados à sua
pesquisa.

Images lhe dará todas as imagens que se relacionam com
sua pesquisa.

Shopping vai levá-lo para sites onde você pode comprar itens relacionados à
sua pesquisa.

News retornará com as notícias mais recentes e relevantes relacionadas à sua
pesquisa..

Se você clicar em More, você verá que também pode pesquisar Maps, Books, Flights e
Finance.

Pense e escreva 5 coisas que você está interessado em procurar e comece o
Googling!!!


