10 coisas que não sabia que podia fazer
com o motor de pesquisa
Ferramentas de referência
Calculadora

Para utilizar a calculadora incorporada no Google, simplesmente insira o cálculo que deseja fazer na caixa de pesquisa.

Exemplo:

5*9+(sqrt 10)^3=

Pesquisa de livros

Se está a procurer resultados da Pesquisa de Livros do Google, poderá inserir o nome do autor ou o título do livro na caixa de pesquisa e receberá qualquer
conteúdo relacionado que faça parte dos nossos resultados de pesquisa normais. Poderá clicar no registo para ver mais detalhes sobre esse autor ou obra.

Exemplo:

Henry Wadsw orth Longfel

Conversão de unidade

Pode utilizar o Google para converter entre diferentes unidades de medida de peso, altura, massa, etc. Simplesmente inclua a conversão que deseja na caixa de
pesquisa e o motor fará o resto.

Exemplo:

10.5 cm in inches

Pesquisa de sinónimos

Se quiser pesquisar não apenas por um dado termo mas também pelos seus sinónimos, insira um til (~) imediatamente antes do seu termo de pesquisa.

Exemplo:

~fast f ood

Definições de dicionário

Para ver a definição de uma palavra ou frase, simplesmente insira a palavra “define” seguido de um espaço e o termo que deseja ver definido. Para ver uma lista
das diferentes definições de diversas fonts on-line, poderá inserir “define:” seguido da palavra ou frase. Note que os resultados irão definir a frase completa.

Exemplo:

Define amor

Corrector ortográfico

O software de correcção ortográfica do Google verifica automaticamente se o que pesquisou é a forma mais comum de se escrever um dado termo. Se
considerar que consiguiria obter melhores resultados com uma outra forma de escrever, o motor irá perguntar “Será que quiz dizer: (forma de escrever mais
comum)?”. Clique no termos sugerido para que o Google faça a pesquisa actualizada.

Exemplo:

dessporto

Conversão de moeda:

Para utilizar o conversor de moeda, simplesmente introduza a conversão que gostaria de fazer na caixa de pesquisa do Google e o mesmo dar-lhe a resposta
directamente na página de resultados.

Exemplo:

150 USD in Euros

Pesquisas afinadas
Operador mais (+)

O Google ignora palavras e caracteres como tais como onde, o, como e outros dígitos e letras que atrasam a pesquisa sem que melhorem os resultados. Se uma
palavra destas for essencial para a sua pesquisa, poderá certificar-se que o motor de pesquisa a terá em conta inserindo um “+” à sua frente.

Exemplo:

peanut butter +and jelly

Pesquisa relacionada

Para procurar páginas Web que têm um conteúdo semelhante ao de outro Web site, insira “related:” seguido do endereço do Web site na caixa de pesquisa do
Google.

Exemplo:

related:w w w .rtp.pt

Preencher o espaço

Às vezes, a melhor forma de perguntar algo é dizer ao Google para “preencher o espaço” e adicionar um asterísco “*” e uma parte da frase ou questão que
deseja ver preenchida na caixa de pesquisa do Google.

Exemplo:

Isaac New ton descobriu *

