
Liter@cia para Todos
Formação de Utilizadores

Como pesquisar
na  Internet: saber
avaliar a informação



Recolha Eficaz de Informação:

Hoje em dia verifica-se uma multiplicidade de fontes de informação 
disponíveis através de várias ferramentas de pesquisa:

·

· 

·

· 

·

 Motores de busca;

Diretórios;

 Metamotores de busca;

Repositórios;

 Bases de dados.



Ferramentas de Pesquisa

·

· 

·

· 

·

 Motores de busca (não estão organizados por assuntos; recuperam muita 

informação; o utilizador tem de avaliar tudo o que encontra)

Diretórios (estão organizados por assuntos; especializados em determinada 

área; variam no tamanho; frequentemente avaliados, mas nem sempre)

 Metamotores de busca (permitem pesquisa em vários motores de busca em 

simultâneo; aumenta o n.º de resultados e a irrelevância da informação)

Repositórios (disponibilizam um acervo crescente de publicações científicas 

produzidas por uma instituição, em especial teses de mestrado e 
doutoramento)

 Bases de dados (disponibilizam informação organizada segundo um tema e 

não necessariamente artigos)



·

·

· 

 Selecionar recursos adequados;

 Compreender a estrutura das diferentes fontes de informação;

Avaliar de forma crítica a informação pesquisada.

A Recolha Eficaz da Informação Requer:



Problemas na Recolha Eficaz da Informação:

·

· 

·

· 

·

· 

 Autoria e/ou responsabilidade difíceis de identificar;

Desatualização da informação disponibilizada nos sites;

 Web 2.0 (Facebook; Twitter; Youtube; etc);

Hibridismo de recursos (dificuldade em distinguir fontes);

 Excesso de informação recolhida e dificuldades na sua seleção;

Resultados diferenciados conforme o grau de domínio das interfaces.



Critérios de avaliação da informação:

·

·

·

·

 Autoria e responsabilidade;

Quem é o autor do texto? Qual a organização responsável pela página web?

 Atualização

Apresenta data de atualização? Os links estão acessíveis?

 Qualidade do texto

Existem erros de sintaxe/ortografia? É citada alguma bibliografia que permita 
avaliar a correção da informação?

 Apresentação da informação

A página é atrativa? Está bem organizada (mapa do site; ferramentas de 
pesquisa; glossário; espaço para as FAQ; links)?



·

·

·

·

·

·

 Velocidade

A página carrega suficientemente depressa ou existe um tempo de espera 
longo?

 Finalidade e audiência

O site apresenta objetivos?  Tem público-alvo?

 Cobertura/âmbito da informação

Contém informação original? Qual o nível de profundidade desta 
(exaustiva/superficial)?

 Facilidade de navegação

É fácil navegar de página para página sem nos perdermos? Todas as 
hiperligações têm legendas claras e funcionam?

 Valorizar os sites: .edu, .org e os sites académicos

 Desvalorizar os sites: .com, .net




