
O que é um navegador? 
Para poder ver páginas ou sites na internet, você precisa ter um programa para acessá-los. 

Estes programas são conhecidos como navegadores de internet, em inglês web browser. 

A informação da internet está disponível para os usuários por meio dos sites. Estes sites 

estão escritos em uma linguagem chamada HTML. Para transformar esta linguagem nos 

sites visível, são necessários os navegadores. 

 

Nesta imagem abaixo, você pode ver um dos navegadores mais utilizados: Internet Explorer 

(agora chamado Microsoft Edge). Este navegador vem pré-instalado em todos os 

computadores Windows. 

 

Lembre-se que os navegadores são programas gratuitos que você fazer download e instalar 

facilmente no seu computador. 

Os navegadores mais comuns 
Existem diferentes tipos de navegadores que, ainda apresentando características distintas, 

têm o mesmo objetivo: mostrar corretamente os sites. Vamos ver! 



Internet Explorer 
 

É um navegador desenvolvido pela empresa Microsoft para o sistema operacional 

Windows. Por este motivo, é o navegador mais popular, devido a grande quantidade de 

usuários deste tipo de computador. Ele já vem incorporado de fábrica no sistema 

operacional e é muito fácil de instalar. 

 

É reconhecido por seu alto nível de segurança, embora a velocidade para carregar os sites 

tem sido superada por outros navegadores criados posteriormente. 

 

Mozilla Firefox 
 

Atualmente, é um dos navegadores mais completos e utilizados em todo mundo. É 

caracterizado por ser um navegador completamente configurável, tanto no seu aspecto 

como no seu funcionamento. 

 

Oferece a possibilidade de criar e utilizar simultaneamente diferentes perfis, ou seja, você 

pode ter uma configuração diferente para usar o Firefox nas suas atividades laborais e outra 

configuração para o seu uso privado.   

 

Uma das suas grandes vantagens é a capacidade que ele tem de carregar rapidamente os 

conteúdos dos diferentes sites na internet. 

Google Chrome 
 

É o navegador mais recente criado pela Google. É caracterizado por ser um navegador 

minimalista, ou seja, possui as funções básicas, é ideal para pessoas que buscam 

uma navegação mais simples e fácil de manusear. 



Oferece uma excelente velocidade e um sistema de busca muito mais simples que o que 

oferece os demais navegadores. 

Safari 
 

É um navegador desenvolvido pela empresa Apple Inc. Está disponível para os sistemas 

operacionais Mac Os X, iOS e Microsoft Windows. 

 

É caracterizado por seu excelente desempenho e boa velocidade. 

 

É o navegador predeterminado de todos os dispositivos Apple ( iPad, Ipod, Iphone). 

 

Importante! 

 

As versões de navegadores são atualizadas com frequência. Normalmente, estas atualizações 

são feitas de forma automática. Se não acontecer assim, você deve fazer o download da 

atualização no site oficial de cada navegador, por exemplo: www.firefox.com 

 

Como é a interface de um navegador? 

Embora todos os navegadores sejam diferentes, apresentam algumas partes comuns que 

serão muito úteis no momento de trabalhar na internet. Vou ensinar para você! 

A barra de endereços 

 

 
Todos os navegadores têm na parte superior uma barra ou espaço em que podemos escrever 

aURL ou endereço do site que queremos navegar. Ao escrever o endereço de um site, você 

http://www.firefox.com/


vai perceber que as primeiras letras que você deve escrever são WWW.Mas, o que 

significam essas letras ? World Wide Web, em inglês. Já em português é Rede de Alcance 

Mundial e se refere a um protocolo para acessar à internet. 

 

Botões de navegação 
Usualmente são encontrados no lado esquerdo da barra de endereços do seu navegador e são 

caracterizados por serem duas flechas apontadas uma para a direita e outra para a esquerda. 

 

São chamados de botão avançar e botão voltar. O botão voltar (apontado para a esquerda) 

é útil para voltar a página que você estava visitando anteriormente e o 

botão avançar (apontado para a direita) levará você a página que você visitou depois.   

 

Barra de busca 
A maioria dos navegadores têm uma barra de busca integrada para realizar buscas na 

web.Somente depois de escrever o tema que você deseja encontrar, pressione a teclaEnter. 

 



Navegação por guias 
Imagine a seguinte situação: 

 

Você está lendo um artigo na internet. Na medida que você avança, percebe que tem uma 

serie de links que permitem ampliar a informação. Cada vez que você clica sobre um link, 

ele se abre sobre a página que você está lendo, o que faz com que você perca a vista desse 

artigo. 

Para que isso não aconteça, os navegadores permitem que você possa abrir a informação do link em uma nova 

aba, sem que você tenha que interromper a sua leitura. Isto é chamado de navegação por guias. 

 

Para abrir um link em uma nova aba, você só deve clicar com o botão direito do mouse sobre o link e escolher a 

opção “abrir link em uma nova guia”. 

 

O que é um buscador de internet? 

Você pode buscar todo tipo de sites na internet com base nos seus interesses. Para começar, 

eu lhe mostrarei o que é um buscador. 



Em termos gerais, um buscador é um programa especializado que lhe ajuda a encontrar 

diferente tipos de informação na rede. 

 

Tudo que você tem que fazer é escrever sobre o tema que você que buscar, depois pressionar 

a tecla Enter e pronto! Aparecerá uma lista com todas as páginas da internet que contém 

informação sobre o tema que você digitou para realizar a busca. 

 

No entanto, encontrar as palavras mais precisas para fazer buscas eficazes não é uma tarefa 

fácil. Mais adiante daremos alguns conselhos para que as suas buscas se aproximem ao 

máximo do que você realmente precisa. 

Buscadores mais utilizados 

A seguir você pode verificar uma lista dos buscadores mais utilizados na internet. 

 Google 

 Bing 

 Yahoo 
 

Como realizar uma busca na internet? 

Realizar uma busca na internet é um processo muito fácil. Vou mostrar a você quais são os 

passos que você deve seguir. Para isto utilizarei como exemplo o Google. Vejamos! 

http://www.google.com/
http://www.bing.com/
http://search.yahoo.com/


Passos para realizar uma busca na internet 

Passo 1: 

Abra o seu navegador de preferência e escreva na barra de endereços: www.google.com.br 

 

Passo 2: 

Escreva, no espaço em branco que aparece o tema que você quer buscar. 

Passo 3: 

Clique sobre o botão Pesquisa Google ou pressione a tecla Enter. Você verá que aparecem 

diferentes sites que contêm o tema que você digitou.  

 

Passo 4: 

Clique sobre o site que você quer acessar e pronto! Você já pode ver toda a informação que 

precisa. 

http://www.google.com.br/


 

Sugestões para buscas eficazes 

Realizar uma busca na internet é muito simples. Agora estou preparada para encontrar toda a 

informação que necessito. No entanto, não sei o que fazer para que as minhas buscas sejam 

mais eficazes. Existem alguns conselhos que você pode me dar? 

Avalie os resultados da sua busca 

Se a sua busca não parece ser muito eficaz, é possível que você tenha que tentar outros 

termos de busca. 

Imagine que você um chef muito reconhecido e é proprietário de um restaurante que oferece 

comidas típicas do seu país. No entanto, você quer inovar e oferecer comidas de outros 

países, mas você não sabe como cozinhá-las e decide então buscar na internet. Você quer 

buscar comidas típicas espanholas. 

O primeiro termo de busca que você busca é “Comidas espanholas”. Embora este termo de 

busca esteja de acordo com o que você está buscando, é um tema muito genérico e você 

pode demorar muito procurando o que você precisa. 



 

Podemos especificar um pouco mais! Você poderia buscar comidas típicas de uma região da 

Espanha, por exemplo Andaluzia. Agora as suas palavras chaves para a busca são: Comidas 

típicas Andaluzia Espanha. Os resultados vão cada vez mais se aproximando do que você 

precisa realmente. No entanto, ainda seguem sendo amplos e genéricos. 



 

Agora vamos pensar em um ingrediente específico, por exemplo, a batata. As palavras 

chaves de busca deverão ser modificadas para “Comidas típicas com batata de Andaluzia 

Espanha”. Os resultados da busca são mais específicos e assim você poderia encontrar 

receitas mais exatas. 

 

 



Considere as sugestões 

Quando você está escrevendo os termos de busca, observe que o buscador tentará adivinhar 

o que você quer encontrar. Por exemplo, se você escreve a palavra chocolate, você verá que 

aparecerão outras sugestões com resultados mais específicos. 

 

Aproveite estas sugestões! Elas podem dar ideias sobre termos de busca que você ainda não 

tinha considerado. 

 

Buscas eficazes na internet 
Vou dar para você alguns outros conselhos que podem ser de muita utilidade. Vejamos! 

Conheça a gramática que você pode utilizar 

Use aspas "" quando você precisa encontrar uma frase exata ou um nome próprio. Por 

exemplo, buscar o nome de um livro. 



 

Não use palavras como o, a, sim, não, é. Estas palavras são usadas com frequência dentro de 

textos e o único que podem fazer é com que a sua busca se amplie mais, sem encontrar algo 

específico. 

Não é necessário que você utilize maiúsculo ou acentos. Se você quiser buscar informação 

sobre uma pessoa e digita o seu nome sem as letras maiúsculas iniciais, não importa, a busca 

vai levar você para os resultados corretos. 

 

 



Para indicar que as palavras ao redor estão fortemente relacionadas e 

excluir os termos não necessários, utilize o símbolo de menos (-). Por 

exemplo, se você precisa buscar restaurantes tradicionais na Itália, você 

pode escrever assim:  restaurantes – Itália – comida – tradicional. 

 

Corretor ortográfico 

Pode acontecer de que quando você estiver digitando o texto da sua busca, 

cometa alguns erros ortográficos ou de digitação. Os buscadores lhe 

ajudam a corrigir estes textos e lançamos resultados de busca 

interpretando o que você pretendia escrever. 

Além disso, esta ferramenta é muito útil também de outra forma. 

Suponhamos que os seus amigos comentam sobre que são boas as obras 

do último prêmio Nobel de Literatura. Você quer buscar algo mais sobre o 

autor, mas você não lembra exatamente como se escreve o seu nome, você 

só lembra de algumas letras. 

Quando você acessa a um buscador e digita as letras, você poderá perceber 

que ele lhe dá o nome completo e os resultados que você esperava. 



 

Utilize a busca avançada ou especializada 

De maneira geral, os buscadores incluem links na parte superior da página 

para que você possa acessar a informações mais especializada. Por 

exemplo, você pode encontrar diretamente livros, imagens ou notícias. 

 
 


