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Buscadores da 

Web  



BUSCADORES DA WEB  

      - Todos os dias pessoas que precisam de alguma 

informação sobre um lugar, telefone, receita, ou 

qualquer outra coisa, recorrem aos recursos 

oferecidos pela internet para achar o que procuram. 

Essas informações chegam a quem procura, através 

dos “BUSCADORES”. 

 

 

     -  Os buscadores da web possibilitam que pessoas 

achem diariamente qualquer informação necessária 

para realização de suas pesquisas. 

 

 



MAS COMO ISTO É 

POSSIVEL? 

      -  Você já imaginou como um buscador 

funciona, como ele reúne informações, análises 

e retorna as informações para os 

pesquisadores? 

 

 

     -  E mais importante, como são classificadas as 

páginas e os resultados? 

 



.......... EXEMPLIFICANDO 

   -  Todas as vezes que você faz uma pesquisa em um 

buscador, como por exemplo o Google, um software 

por trás da tecnologia de pesquisa realiza uma série 

de cálculos simultâneos que exigem apenas uma 

fração de segundo. 

 

 

-    O método tradicional de busca analisam a 

quantidade de vezes que uma palavra aparece em 

uma página da web. 



CONTEXTUALIZANDO 

BUSCADORES WEB ! 

Buscadores na web: 

são páginas denominadas “motores de 

busca”, que surgiram logo após a 

internet, com a intenção de prestar 

serviços de busca de qualquer 

informação em rede, de forma 

organizada, rápida e eficiente. 

 

 



CONHECENDO OS 

BUSCADORES 

       -  Bing – é um buscador na web, desenvolvido pela 

empresa Microsoft, lançado em 1 de julho de 2009, 

com intuito de competir com os líderes Yahoo e 

Google. 

  

     - Possui varias opções de buscas rápidas, como: 

imagens, vídeos, notícias, mapas, mostrar todos os 

resultados, resultados de buscas somente em 

Português (Brasil) e pesquisas somente em paginas 

brasileiras. Possui também uma busca de sugestões 

ao digitar, que sugere buscas relacionadas ao mesmo 

assunto. 

 





YAHOO 

     - Yahoo – desenvolvido por Jerry Yang e David 

Filho, lançado em 2 de março de 1995, um buscador 

voltado para portais de notícia e informação, 

compras online, porém disponibiliza também 

serviços de e-mail, bate-bato e jogos online. 

 





GOOGLE 

O google foi fundado Larry Page e Sergey 

Brin em 4 de Setembro de 1998.  



GOOGLE  

       

O Google possui três principais unidades funcionais: 

 

- Google bot (web crawlercode) que realmente busca todas as 

novas páginas a partir de servidores web; 

 

-   Um indexador que classifica cada palavra de uma página web e 

armazena o resultado classificando-o em um banco de dados; 

 

-     Um processador de consultas que dá o resultado da pesquisa 

com base nas palavras-chave procuradas; 

 

      



ATIVIDADE 

1º Acesse o Google,digitando na barra de endereços: 

www.google.com 

 

2º Faça a Busca e vamos pesquisar as seguintes informações: 

 

- Significado do nome; 

-  Cidade Natal ; 

-  Localização de cursos da UNATI em outros Campus da 

Unesp; 

- Busca de uma cidade,estado ou país que deseja conhecer;   

 

 

http://www.google.com/

