
Se tiveres dúvidas, procura-nos! 

Cuidado! 

 

A internet é só uma das 

muitas fontes de 

informação que existem à 

nossa disposição. 

Pode ser muito útil para 

pesquisar certos temas, 

mas quase inútil para 

outros. 
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 Lembra-te:  
 

Não transformes o teu trabalho 

numa simples cópia de livros ou 

sites. Para além de não aprende-

res nada, ainda corres o risco de 

tirar uma nota baixa.    

“Copiar e colar” não é uma al-

ternativa! 

http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/06/26/946181/voce-nunca-deve-copiar-e-colar.html


Procura verificar: 

Quando é que a página foi criada ou 

atualizada? A data da última atualização 

está disponível? 

A indicação automatizada da data não signi-

fica atualização da informação. 

Onde se pode encontrar mais informa-

ção? 

Há algum contacto além da indicação de 

correio eletrónico? 

Há documentação sobre factos, declara-

ções ou informação secundária? Há ligação 

com outras páginas relacionadas? E ainda 

estão ativas? Há referência às fontes da 

própria página?  

Porque é que a página foi criada? 

A ideia é vender? Convencer? Defender 

uma lista? Informar? Divertir? Porque há 

publicidade? É relacionada com a página?  

Como a qualidade das fontes da internet é 
variável, torna-se necessário utilizar 
algumas técnicas para avaliar as páginas 
web e saber quais são as mais adequadas.  

Eis algumas questões em que deves 

pensar quando fazes uma pesquisa:  

Quem é responsável pela página? 

O autor está identificado? Qual é a sua for-

mação? O “autor” é um indivíduo ou institui-

ção? 

Que tipo de página é? 

.pt = Portugal 

 .br = Brasil 

 .edu = educação  

.net = redes/serviços 

.org = organização  

.mil = militar 

.gov = governo  

.com = comercial 

.~ = pessoal 

Literacia da Informação 

Quando fazemos uma pesquisa na 

internet, basta um clique para  acedermos a 

um universo de informação quase ilimitada. 
1. Palavras-chave 

Para começar a tua busca, verifica quais as palavras

-chave que podem trazer os melhores resultados. 

Podes começar de maneira mais ampla, como por 

exemplo “humor e publicidade”, e ir refinando para 

“humor na publicidade década de 90”.  

2. Relacionamento com o tema  

Depois de encontrar algumas fontes, o próximo 

passo é descobrir quais delas têm maior 

relacionamento com o tema. Isso fará com que 

distingas o que é opinião e o que é informação 

confiável. 

 3. Avalia as fontes 

Procura a fonte da fonte. Isso porque as fontes 

confiáveis citam sempre outras fontes. Essa é uma 

das formas mais eficazes de saber se o que estás a 

ler é confiável. Verifica se o site consultado fornece 

a lista de fontes que ele usou para chegar àquela 

conclusão. 

4. Consulta fontes com reputação 

Uma forma de garantir que a tua pesquisa tem 

credibilidade é utilizar como fonte instituições de 

estudos reconhecidas, centros de pesquisas e 

universidades ou grandes especialistas da área. 

Tem também 

atenção a: 

http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/05/29/938032/5-sites-vo-ajudar-voce-organizar.html

