
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
“Júlio de Mesquita Filho”

UNATI - Marília

Buscadores da web: um enfoque nos 
recursos do google pesquisa e imagens.

Aula 15



O motor de busca

• Um motor de busca é desenvolvido para auxiliar a
procura de informações armazenadas na world
wide web.

• Rastreia dentro de uma rede corporativa ou de
um computador pessoal.

• Permite que uma pessoa solicite conteúdo e
responde com uma lista de referências.



O que é um site de Busca?
• Sites de “Busca”, Sites de Pesquisa, Sites Buscadores ou

Motores de Busca .

• São ambientes informacionais digitais que oferecem
ferramentas para recuperar informações e satisfazer as
necessidades dos usuários.

• Rastreiam todo o conteúdo na Web e recuperam uma
informação e/ou um endereço onde ela está
armazenada.



O GOOGLE

• A empresa oferece motores de busca,
softwares de produtividade online, como por
exemplo, o software de e-mail Gmail,
blogspot, google tradutor e entre outros.

• O Google surgiu como uma empresa

privada em 4 de setembro de 1998 e teve
um rápido crescimento desde sua criação.



O Google possui três principais 
unidades funcionais

• Google bot (web crawlercode) busca todas as 
novas páginas a partir de servidores web; 

• Um indexador classifica cada palavra de uma 
página web e armazena o resultado em um 
banco de dados;  

• Um processador de consultas que dá o 
resultado da pesquisa com base nas palavras-
chave procuradas.



Interface Google

Datas comemorativas

Opção de Busca por voz



Buscando imagens no google

Rio de Janeiro



Atividade

• Definir o local onde pretende viajar;

• Escolher os membros do grupo;

• Escrever as informações no Word;

• Procurar imagens no google ;

• Salvar na área de trabalho e colar no
documento do word;

• Enviar inbox para o internautis (facebook ).
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