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Google Maps
• Google Maps é um serviço gratuito de 
pesquisa e visualização de mapas e imagens 
de satélite da Terra desenvolvido pela 
empresa Google.
• Disponibiliza mapas e rotas para qualquer 
ponto em vários países, apresentando 
imagens via satélite do mundo todo, com 
possibilidade de zoom nos resultados de 
pesquisa.



PAGINA INICIAL – GOOGLE MAPS 



Menu

Rotas



Menu

O menu apresenta opções 
para o melhor trajeto com 
diferentes meios de 
transporte, marcar os 
lugares preferidos, 
compartilhar o mapa, 
imprimir o trajeto,  dentre 
outros recursos.



Como inserir rotas



VIA SATELITE E ALGUMAS FERRAMENTAS



Street View
• Google Street View é um recurso do 

Google Maps e do Google Earth que 
disponibiliza vistas panorâmicas de 
360º na horizontal e 290º na vertical.

• Permite que os usuários vejam partes 
de algumas regiões do mundo ao nível 
do solo.



Street View - Imagem



Pesquisar e Traçar Rotas



Rota em Marília



Rotas em outro país



• Juntamente com o lançamento da versão 
brasileira do Google Maps, a empresa 
introduziu o Local Business Center, 
ferramenta que permite com que qualquer 
empresa faça seu cadastro e seja então 
encontrada no Google Maps.

•  No cadastro as empresas podem 
preencher seus dados cadastrais, horário 
de atendimento, formas de pagamento, 
logotipo e fotos.



Resultado da Busca por Empresa ou 
Instituição



Atividade
• Acesse o Google Maps 

• Busque uma área Geográfica do seu interesse (País, 

Cidade) 

• Busque o lugar onde deseja conhecer e trace as rotas 

de distância 

• Dê um print (Tecla Print Screen) na página e cole em 

um documento no drive e compartilhe  com o 

internautis - internautis.unatimarilia@gmail.com ou

•  no Facebook 

mailto:internautis.unatimarilia@gmail.com
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