
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Tipo de busca  Ação Exemplos 

Frase exata ou termo de 

pesquisa composto 
“ “ Colocar duas ou mais palavras entre aspas, resulta numa busca efetuada 

com todas as palavras, na ordem em que foram escritas.  

Ex.: “Antigo Testamento” 

busca todos os sites nos quais a palavra Antigo é obrigatoriamente 

seguida pela palavra Testamento. 

Adicionar ou excluir 

uma palavra 
+  -  Incluir um sinal de mais +  ou de menos – entre os termos para adicionar ou 

excluir palavras. Por exemplo, para pesquisar "acampamentos para 

jovens" e não cair em páginas com dados de Portugal, adicionar  -

Portugal  antes do termo pesquisado: –Portugal "acampamentos para 

jovens”. 

O sinal  + condiciona as respostas ao aparecimento do termo no corpo do 

texto.  

Ex. : +Angola "acampamentos para jovens”  

busca os sites onde obrigatoriamente aparece o termo Angola.  

A inclusão e a exclusão de termos pode ser usada na mesma busca. 

Ex. : +Angola "acampamentos para jovens"-Portugal-Brasil 

Sinônimos ~ Para incluir na pesquisa os sinônimos de um termo, adicionar ~ 

Ex.: ~alimentação  

busca páginas com a palavra alimentação e ainda nutrição e outros 

termos afins. 

Intervalo de números .. Incluir dois pontos entre números pesquisa o inteiro intervalo. 

Ex. : “Cultura brasileira” 1960..1980 

         Impressoras 1200..1500 dpi 

Palavra incerta *  O sinal * representa qualquer palavra inserida na frase entre aspas. 

Ex.: “mulheres com * alimentares”  

busca páginas onde há mulheres com hábitos, transtornos, distúrbios, 

alergias e desordens alimentares. 

Busca truncada * 

 

Buscar palavras que tenham começam pelo termo especificado. 

Ex.: trabalh*  

busca trabalho, trabalhadores, trabalhadora, trabalhismo e assim por 

diante. O sinal * pode ser usado também no meio de palavras. 

Busca dentro de um site site: Buscar um termo dentro de um site especificado. É muito útil quando o site 

não possui caixa de busca. 

Ex.: previdência site:dieese.org.br   

busca a palavra previdência somente dentro do site do DIEESE. 



Tipo de busca  Ação Exemplos 

domínio site:.dom Buscar dentro de sites no domínio escolhido: .edu  .com  .org 

Ex.: “aquecimento global” site:.edu  

busca o termo “aquecimento global” somente dentro de sites 

acadêmicos “.edu”. 

url url: Busca URL que tem a palavra selecionada no título. 

Ex.: url:"sociologia"  

busca as páginas que incluem sociologia no título como 

http://www.unicamp.br/ifch/depsociologia.htm. 

link link: Buscar páginas que tenham link com o site ou página especificada.  

Ex.: link:conselhobiblico.com  

busca as páginas com links para conselhobiblico.com. 

Informação sobre site info: Buscar informações sobre determinado site 

Ex. info:conselhobiblico.com  

busca as informações sobre o site Conexão Conselho Bíblico. 

Título da página intitle: Buscar páginas que tenham como título a palavra ou termo especificado. 

Ex.:  intitle:discipulado  

busca páginas que tenham discipulado no título. 

No texto da página allintext: Buscar um termo no texto da página, mas não em links ou títulos. 

Ex.: allintext:“Novo Testamento”  

busca apenas páginas em que a expressão “Novo Testamento” está no 

corpo do texto. 

Tipos específicos de 

arquivos 
filetype: Buscar arquivos com uma extensão específica,. 

Ex. : “manual Word” filetype:PDF  

busca só arquivos PDF com a expressão “manual Word” no conteúdo. 

A mesma regra vale para outros tipos de arquivos criados com os  

programas correspondentes: ppt, doc, xls e assim por diante. 

Páginas não disponíveis 

on-line 
cache: Buscar páginas antigas 

Ex. cache:http://www.conselhobiblico.com 

busca a página de Conexão Conselho Bíblico nos arquivos do Google 

mesmo quando ela não estiver disponível on-line. 

Cálculos + - * / 

% of 

^  

Para efetuar cálculos, basta inserir a expressão na caixa de pesquisa. 

5+2*2 formula a expressão 5 + (2 x 2)  e dá o resultado = 9 

2^2 eleva 2 ao quadrado e dá o resultado =4 

5% of 200 dá o resultado =10 

Conversão de unidades unidades 

de 

medida 

Para converter diferentes unidades de medida de altura, peso e massa, 

entre outras, basta inserir a conversão desejada na caixa de pesquisa, 

usando “in” entre as duas variáveis. 

10,5 cm in pol 

7 dollar in real 

140 C in F 

Dicas Gerais 

O Google ignora letras maiúsculas e minúsculas e as acentuações da língua portuguesa (´), (`), ("), (ˆ), (˜). 

O “ç” é interpretado como c. O mesmo acontece também quando a palavra inclui caracteres como "ñ", "ü", "ë", 

"ö". "ï". Isso permite que os usuários não tenham problemas ao usar outros teclados. Vale dizer quer, antes de fazer 

uma busca de palavra em outra língua, o usuário deve se certificar de como caracteres específicos de uma língua 

costumam ser escritos no alfabeto básico. Por exemplo o "ä", "ü" e "ö" do alemão costumam ser adaptadas como 

"ae", "ue" e "oe". Portanto, para busca de palavras como "über", deve-se escrever "ueber". 

O Google pesquisa palavras na ordem em que aparecem, ou seja, "livro  eletrônico" traz resultados diferentes de 

"eletrônico livro".   

 


